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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1° DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 28/2/2003
Presidência do Deputado André Quintão

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

- Comparecem os Deputados:
Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Domingos

Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Jayro
Lessa - Jô Moraes - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Olinto
Godinho - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - As 9h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
os Deputados para a reunião ordinária de quinta-feira, dia 6 de março,
às 14 horas, com seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
é a publicada nesta edição.).

ATA DA & REUNIAO ORDINARIA, EM 27/2/2003
Presidência dos Deputados Dilzon Meto, Olinto Godinho e Ermano

Batista
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: P Fase

(Expediente): Ata - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei Complementar n° 9/2003 - Projetos de Lei
n os 189 a 231/2003 - Projeto de Resolução n° 232/2003 -
Requerimentos n os 43 a 83/2003 - Requerimento da Deputada Marília
Campos - Comunicações: Comunicações dos Deputados Elmiro
Nascimento (2) e Arlen Santiago (2) - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Doutor Viana, Chico Simões, Gil Pereira, José Milton e
Rogério Correia - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência (2) - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Rogério
Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia -



Encerramento.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Dilzon Meio - Antônio Andrade - Adalciever Lopes - Alencar da

Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bispo
Gilberto - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Simões - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha 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 Dilzon Meio) - As 14h15min, a lista de

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gil Pereira, 2 0- Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Ohinto Godinho) - 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
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proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 9/2003

Acrescenta inciso ao art. 67 da Lei Complementar n° 34, de 12 de
setembro de 1994.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 67 da Lei Complementar n°34, de 12 de setembro de

1994, fica acrescido do seguinte inciso XIV:
"Art. 67- .................................................
XIV - consultar qualquer banco de dados de caráter público ou

relativo a serviço de relevância pública.".
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Durval Angelo
Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem por objetivo

adequar o texto da Lei Complementar n° 34, que trata da organização
do Ministério Público do Estado, aos ditames da Lei Complementar
Federal n° 75, de 20/5/93, que dispõe sobre a organização, as
atribuições e o estatuto do Ministério Público da União e que é
referência para a organização dos Ministérios Públicos Estaduais.

O art. 80 da Lei Complementar Federal estabelece:
"Art. 80 - Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público

da União poderá, nos procedimentos de sua competência:
VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter

público ou relativo a serviço de relevância pública".
Cabe ressaltar, ainda, que o art. 80 da Lei Federal n° 8.625, 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 e dá outras providências, reza:

"Art. 80 - Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estado,
subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da
União".
Vale lembrar, ainda, o disposto no inciso VI do art. 129 da

Constituição da República, que estabelece como uma das funções
institucionais do Ministério Público: "expedir notificações nos
procedimentos administrativos de sua competência, requisitando
informações e documõntos para instruí- los, na forma da lei
complementar respectiva".

Não há, portanto, justificativa para o Ministério Público do Estado de
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Minas Gerais não ter respaldo legal no que tange ao acesso de
dados imprescindíveis para o bom desempenho das atribuições de
Promotores e Procuradores de Justiça.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei que, certamente, trará muitos
benefícios para toda sociedade mineira.

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

PROJETO DE LEI N° 189/2003
Declara de utilidade pública a Lira Crucilandense Santa Cecília.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Lira Crucilandense

Santa Cecilia, entidade civil sem fins lucrativos, com prazo de duração
indeterminado e sede em Crucilândia-MG.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Lira Crucilandense Santa Cecília é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado e sede
em Crucilândia.

A entidade destina-se a cumprir suas metas sem finalidade
econômica, política ou religiosa. São objetivos da referida entidade:
manter em sua sede administrativa uma escola para ensino gratuito
da arte musical e para a formação ou o aperfeiçoamento de músicos
para sua execução, por meio de instrumentos de sopro e percussão;
atender às autoridades do município nas programações da arte
musical; participar de outras atividades culturais ou recreativas do
município e procurar atender aos convites para apresentação em
outras cidades.

A Lira Crucilandense Santa Cecília atende a todas as exigências
legais para que seja reconhecida sua utilidade pública, sendo certo
que a declaração de tal condição possibilitará à entidade dinamizar
suas atividades e habilitar-se, por meio de projetos, às subvenções
sociais concedidas por instituições oficiais.

Esses são fatores que sustentam o projeto ora apresentado, para o



qual invoca-se o indispensável apoio dos ilustres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
cio o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 190/2003
Dá a denominação de Escola Estadual Geralda Laís Câmara à

Escola Estadual Domingos Barbosa Braer situada no Município de
Montes Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Geralda Laís

Câmara a Escola Estadual Domingos Barbosa Braer, situada no
Município de Montes Claros.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2003.
Ana Maria
Justificação: O presente projeto de lei propõe seja dada a

denominação de Escola Estadual Geralda Laís Câmara à Escola
Estadual Domingos Barbosa Braer. Trata-se de proposta que resulta
de reivindicação da comunidade do Distrito de Miralta, situada no
Município de Montes Claros, através de abaixo-assinado que indicou o
nome de Geralda Laís Câmara para a referida unidade de ensino
como merecida homenagem a essa pessoa ilustre e de raras
qualidades.

Dona Laís, mulher digna e honesta dedicou toda a sua vida à
educação das crianças do Distrito de Miralta e das vizinhanças. Hoje
já falecida, seu nome sempre foi sinônimo de carinho e devoção à
causa educacional.

Por outro lado, cumpre registrar a insatisfação da comunidade por
não saber explicar as razões de fato que levaram a escola local a ter
uma denominação que homenageia alguém totalmente estranho e
desconhecido por seus habitantes.

Nada mais justo, portanto, do que atender à solicitação dos
moradores daquele distrito.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 191/2003
Estabelece diretrizes de cooperação entre o Estado e as

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 0 - O Poder Executivo entregará, preferencialmente às

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs - a
administração dos Centros de Recuperação de Presos do Estado.

Art. 20 - As condições para a administração dos Centros de
Recuperação de Presos serão definidas em cada caso, mediante
convênio específico, observado o disposto nesta lei.

Art. 3°- E dever das APACs:
- administrar os regimes de cumprimento de pena das unidades

que receberem, nos termos definidos em convênio;
II - efetuar contratação de pessoal;
III	-	responsabilizar-se pelos salários,	encargos sociais,

previdenciários e securitários de pessoal;
- oferecer assistência jurídica, médica, odontológica e psicológica

aos recuperandos;
V - manter sob seu controle e vigilância a manutenção e a

conservação do imóvel, dos equipamentos e dos mobiliários da
unidade, bem como responsabilizar-se por eles;

VI - promover junto à Policia Militar de Minas Gerais os atos
necessários à segurança externa da unidade;

VII - responsabilizar-se pelo pagamento dos impostos, taxas e tarifas
públicas;

VIII - apresentar relatórios mensais ao Executivo sobre o movimento
dos recuperandos e informar de imediato a chegada de novos internos
e a ocorrência de liberações;

IX - prestar contas mensalmente dos recursos recebidos;
X - aceitar a supervisão do Poder Executivo proporcionando os

meios para acompanhamento e avaliação da execução dos
convênios.

Art. 40 - Cabe ao Poder Executivo:
- repassar os recursos para a administração da unidade, nos

termos do convênio;
II - articular e integrar os demais órgãos governamentais para uma

atuação complementar e solidária de apoio ao desenvolvimento do
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atendimento pactuado;

III - fiscalizar e acompanhar a administração das APACs.
Art. 50 - Os recursos de que trata o inciso 1 do artigo anterior poderão

ser gastos com:
- pessoal, inclusive obrigações sociais e trabalhistas;

II - reformas e ampliação do prédio;
III - veículos para atendimento da demanda de presos;
IV - móveis, utensílios e equipamentos;
V - alimentação;
VI - medicamentos;
VII - outros, definidos no convênio.
Art. 60 - As unidades a serem recebidas pelas APACs destinam-se:

- aos condenados a regime fechado, semi-aberto e aberto com
trânsito em julgado na comarca;

II - aos condenados que residam na comarca com as suas famílias;
III - aos condenados que tenham praticado crime no âmbito da

comarca.
Parágrafo único - Não será admitido o recebimento de outros

condenados do Estado, salvo com a expressa concordância da
Presidência das APACs e do Juízo das Execuções Criminais.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo estabelecer

diretrizes de cooperação entre o Estado e as Associações de
Proteção e Assistência aos Condenados - APACs - para a
administração dos Centros de Recuperação de Presos do Estado.
Visa estimular a implantação do método utilizado pelas APAC5
mediante convênio de cooperação técnica e econômico-financeira, O
Poder Executivo disponibilizará os recursos necessários para a
administração dos Centros de Recuperação de Presos e as APAC's
aplicarão seu método de valorização e dignificação do condenado.

As APACs são associações sem fins lucrativos que têm como
escopo auxiliar a Justiça na execução da pena, recuperando o preso,
protegendo a sociedade e promovendo a justiça. No método APAC , o
regime fechado é o tempo de recuperação, o semi-aberto de
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profissionalização e o aberto, de inserção social. São também
cultivados os valores espirituais e religiosos. Deve ser oferecida
assistência médica, odontológica, psicológica e jurídica aos
recuperandos. Emprega-se uma metodologia da qual fazem parte a
educação e o estudo. Tudo é feito para que não se rompam os elos
afetivos com os familiares; a família do recuperando é muito
importante neste processo de recuperação.

O método socializador das APACs é referência internacional,
apresentando índices de reincidência inferiores a 5%; saliente-se que
a média brasileira oscila entre 75% e 80%. Por ser um método
bastante peculiar, exige tanto a participação da comunidade quanto a
cooperação efetiva do Estado. E imprescindível a colaboração estatal
para a recuperação dos presos. E por isso faz-se necessária a
aprovação deste projeto de lei para que o Estado venha a adotar, nos
Centro de Recuperação de Presos, o método APAC, que tem se
mostrado tão eficaz na recuperação dos condenados,	 ri

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

PROJETO DE LEI N° 192/2003
Acrescenta dispositivo à 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° - Fica acrescentado ao art. 2 0 da Lei n° 13.458, de 12 de

janeiro de 2000, alterada pela Lei n° 13.684, de 24 de julho de 2000, o
seguinte parágrafo único:

"Art. 20 -	 ....................................
Parágrafo único - Até o exercício financeiro de 2011, 90% (noventa

por cento) dos recursos de que trata o "caput" deste artigo, destinados
à rede estadual, serão aplicados na construção de prédios escolares e
na implantação de transporte escolar nas regiões Norte de Minas e
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.".

Art. 20 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 fevereiro de 2003.
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Arlen Santiago
Justificação: E de domínio público que as regiões Norte de Minas e

dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri concentram os municípios
mineiros com menor índice de Desenvolvimento Humano - IDH.
Recentemente, esses municípios foram incluídos no Projeto Alvorada
do Governo Federal, que visa a promover ações governamentais
integradas, como saneamento básico e geração de renda, para o
desenvolvimento social das regiões carentes da Federação. Nesse
sentido, apresentamos esta proposição, que reserva um percentual de
aplicação dos recursos da Quota Estadual do Salário-Educação -
QESE -, para a construção de prédios escolares e a implantação de
transporte escolar nos municípios dessas regiões tão carentes de
investimentos públicos. Os recursos do QESE financiam 84,34% do
total dos investimentos autorizados na Lei Orçamentária do Estado
para a Secretaria de Educação no exercício de 2003. Na construção,
na ampliação e na reforma de prédios escolares, esses recursos
financiam 100%. Desses, 22,4% (R$3.200.000,00) estão autorizados
para a região Norte de Minas e 1,51% (R$216.900,00) para a região
do Jequitinhonha e do Mucuri. Entendemos que o ensino fundamental
é um dos pilares para o desenvolvimento de um povo e esperamos
contar com o apoio de nossos pares para que a nossa idéia encontre
ressonância nesta Casa Legislativa.

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

PROJETO DE LEI N° 193/2003
Altera o art. 40 da Lei n° 13.462, de 12 de janeiro de 2000, que

dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho de
Defesa Social a que se refere o art. 134 da Constituição Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os incisos II e XIII do art. 4° da Lei n° 13.462, de 12 de

janeiro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4°- .......................................
II - o Secretário de Estado de Defesa Social;

XIII - um representante dos municípios mineiros, indicado pela
Associação Mineira de Municípios - AMM, entre os prefeitos dos
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municípios a ela associados;".

Art. 20 - Ficam acrescentados ao art. 40 da Lei n° 13.462, de 12 de
janeiro de 2000, os seguintes incisos:

"Art. 4°- .........................................
XV - o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes;
XVI - o Secretário de Estado da Educação;
XVII - o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.".
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Carlos Pimenta
Justificação: A questão da segurança pública constitui uma das

preocupações centrais da população mineira. O aumento da violência,
especialmente nos centros urbanos, demanda ações firmes e
imediatas por parte do poder público estadual, bem como a
participação de todos os setores da sociedade no enfrentamento da
criminalidade violenta. Tal estado de coisas ensejou, por parte do
Poder Executivo, a reestruturação da área de segurança pública,
efetivada através das Leis Delegadas n

o
s 49 e 56, de 2003, que, entre

outras medidas, criaram a Secretaria de Estado de Defesa Social,
órgão cuja finalidade precípua é coordenar a atuação dos diversos
órgãos e instituições que atuam na área.

A reestruturação levada a efeito pelo Poder Executivo deve-se fazer
acompanhar pela adequação da composição do Conselho de Defesa
Social de que trata o art. 134 da Constituição do Estado, órgão de
fundamental importância na definição da política de defesa social do
Estado e instância mais adequada para a participação da sociedade
na formulação das políticas públicas de segurança.

O Conselho de Defesa Social tem sua organização e funcionamento
regulados pela Lei n° 13.462, de 12/1/2000, que se encontra
desatualizada em razão das alterações introduzidas pelas Emendas à
Constituição n° 39, de 2/6/1999, e n° 43, de 14/11/2000, bem como
pelas Leis Delegadas n° 49 e 56, ambas de 2003. As alterações ora
propostas não se limitam à mudança da denominação das Secretarias
e demais órgãos, mas visam a proporcionar maior representatividade
ao Conselho de Defesa Social. Assim, além do Secretário de Estado
de Defesa Social, devem participar do Conselho o Secretário de
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Estado da Educação, conforme expressamente determinado no art.
134 da Constituição do Estado, o Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes, em razão da vinculação da
Secretaria Adjunta de Direitos Humanos à sua pasta e o Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar, instituição dotada de elevado
conceito junto à comunidade e com vasta folha de serviços prestados
à população mineira.

Além disso, a forma de escolha do representante dos municípios
mineiros, tal como prevista no inciso XIII do art. 4 0 da Lei 13.462,
constitui empecilho de ordem prática à efetiva participação municipal
no Conselho de Defesa Social. A indicação de um prefeito municipal
pela Associação Mineira de Municípios remove o referido empecilho,
uma vez que a AMM atua em âmbito estadual, congregando
municípios das diversas regiões do Estado, o que lhe confere maior
legitimidade para a indicação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e de

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

PROJETO DE LEI N° 194/2003
Declara de utilidade pública o Museu de Arte Sacra da Paróquia de

São Francisco de Paula de Ouro Fino, com sede no Município de
Ouro Fino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Museu de Arte Sacra

da Paróquia de São Francisco de Paula de Ouro Fino, com sede no
Município de Ouro Fino.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 fevereiro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Museu de Arte Sacra da Paróquia de São Francisco

de Paula de Ouro Fino, fundado em abril de 1999, em Ouro Fino, é
sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, que tem
como objetivo precipuo incentivar a participação da comunidade ouro-
finense nas atividades da instituição, estimulando e orientando sua
mobilização para a divulgação do acervo do Museu, a sua
conservação e ampliação, o intercâmbio e a realização de projetos
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culturais relacionados às suas atividades.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos
por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto à 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° 195/2003
Dá nova denominação à Escola Estadual Presidente Kennedy,

localizada no Município de Monsenhor Paulo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Padre Rogério

Abdala a Escola Estadual Presidente Kennedy, localizada no
Município de Monsenhor Paulo.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposta de se alterar a denominação da Escola

Estadual Presidente Kennedy para Escola Estadual Padre Rogério
Abdala atende aos anseios não só de seu corpo docente e discente
como também da comunidade do Município de Monsenhor Paulo. A
razão dessa vontade torna-se evidente ao se tomar conhecimento da
história da ilustre figura que se pretende homenagear, o saudoso Pe.
Rogério Abdala, que tanto contribuiu para a educação em Monsenhor
Paulo.

Rogério Abdala nasceu em 16/9/35, na cidade de Campos Gerais,
filho de Feres Abdala e de d. Sada Nasser Abdala, ambos libaneses.
Deu início aos estudos na Escola Estadual Carlos Gois e,
posteriormente, cursou no seminário, em Campanha, o 1 0 e o 20
graus.

Foi para o Seminário Maior de São José de Mariana, onde fez o
curso superior de Filosofia e Teologia. Após receber o Diaconato,
ordenou-se padre, no dia 16/7/61, em Campos Gerais. Foi coadjutor
em Nepomuceno e Varginha e Diretor da Rádio Difusora de
Campanha; em 27/1/63, foi nomeado vigário de Monsenhor Paulo.

Em Monsenhor Paulo, Pe. Rogério constatou a falta de opção para
os jovens paulenses, que, pela inexistência da oferta de ensino,
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especialmente em nível de 2° grau, não davam prosseguimento aos
seus estudos. Restava-lhes o passeio nos fins de tarde, na praça da
Igreja.

Diante desta realidade e associando-se ao propósito de jovens
recém- formados nos colégios internos das cidades vizinhas que
queriam prosseguir seus estudos, Pe. Rogério iniciou sua decisiva
participação no que resultaria na criação de uma escola.

Graças ao espírito empreendedor e pioneiro de Pe. Rogério, de seu
trabalho persistente, de sua campanha de conscientização (durante as
missas e visitas às casas), de seu incentivo, levando a cada lar
mensagens através dos boletins paroquiais, abriu-se um novo
horizonte para os que queriam estudar.

No dia 8/3/64, o Ginásio Paroquial foi instalado, com a presença de
várias autoridades locais e de cidades vizinhas. O prédio da Escola
Estadual Professor João Mestre foi cedido pelo Estado para
funcionamento da nova escola, por meio de ordem expedida pelo
Secretário da Educação, José de Faria Tavares, e obtida por Pe.
Rogério. O funcionamento era noturno.

Para estar mais em contato com os jovens, abriu as portas da Casa
Paroquial e providenciou uma vida mais social, com jogos, dança. Lá
se conversava, jogava-se e dançava-se. Ele se preocupava com o ser
humano e com a criação de ambiente de lazer sadio para os jovens.

Nessa mesma ocasião, numa vibração sem precedente, estimulou
os jovens paulenses na prática do esporte. Inscreveu os times de vôlei
e futebol nas olimpíadas realizadas na cidade vizinha de Campanha.
Nesse período, os paulenses viveram um clima de autêntica festa de
desporto amador.

O progresso foi trazendo requintes. Daí, sob a liderança de Pe.
Rogério, começou a campanha pró-construção do Ginásio, depois de
o pároco ter conseguido junto à Cúria Diocesana a doação do terreno.

Organizou o Grêmio Estudantil, que promovia eventos em benefício
da Escola e a comissão para a construção do prédio próprio para
funcionamento da Escola Presidente Kennedy.

Em dezembro de 1965, o Governador do Estado, Magalhães Pinto,
criou o Ginásio Estadual Presidente Kennedy. A comissão pró-
construção entregou o prédio pronto em 20/1/66, quando se deu a
instalação do Ginásio Estadual. Em 1968, 02° grau foi autorizado. Pe.
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Rogério foi empossado naquela data como seu primeiro Diretor e
nesse cargo permaneceu até março de 1970. Em todo esse período,
em Monsenhor Paulo, Pe. Rogério foi o vértice da família paulense.
Foi agraciado com o título de Cidadão Paulense e é sempre lembrado
como símbolo do ensino, nessa cidade.

Pe. Rogério deixou Monsenhor Paulo e se mudou para Belo
Horizonte, onde desempenhou várias atividades ministeriais: Capelão
do Instituto Santa Tereza, Capelão do Abrigo da Polícia Civil, Capelão
da Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira, Vigário na Paróquia
Nossa Senhora Mãe de Jesus, em Roças Novas. Nesse período,
cursou a Faculdade de Direito.

Foi agraciado, entre outras, com as Medalhas de Honra ao Mérito
Santos Dumont, Inconfidência Mineira e Almirante Tamandaré.

Foi Diretor do SESI Benjamim Guimarães, onde trabalhou 18 anos e
se aposentou.

Pe. Rogério faleceu no dia 19 de dezembro de 1994. Foi sepultado
em Campos Gerais, sua terra natal, com o registro de pesar e de
sincera gratidão da comunidade paulense, pois todos recordavam seu
zelo, seu empenho e dedicação e seu exemplo de integridade moral,
de personalidade marcante e de convicção quanto a seus ideais.

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta
nossa 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° 196/2003
Cria o Pólo de Desenvolvimento do Caminho da Fé e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado, na Região Sul do Estado, o Pólo de

Desenvolvimento do Caminho da Fé.
Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento criado por

esta lei os Municípios de Andradas, Ouro Fino, Inconfidentes, Borda
da Mata, Tocos do Moji, Estiva, Bom Repouso, Consolação,
Paraisópolis e Sapucaí Mirim.

Art. 20 - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma
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prevista nesta lei, as empresas de hotelaria, de comércio e de
artesanato, instaladas nos municípios integrantes do Pólo de
Desenvolvimento, que venham a expandir suas atividades e as que
neles venham a instalar-se.

Art. 30 - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas
referidas no art. 20:

- a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual
competente, compreendendo estudos de solo, de terraplanagem e de
redes de energia elétrica, de telecomunicações, de água e esgoto e
de drenagem;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta para a implementação dos projetos a que se refere o inciso 1;

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições
especiais para financiamento de ações, projetos e iniciativas
relacionados com atividade turística no Caminho da Fé.

Art. 40 - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às
empresas referidas no art. 2°:

- a redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - para até 12% (doze por cento) nas operações
internas destinadas à aquisição de insumos e de equipamentos
utilizados em sua atividade, observados os prazos, formas e
condições estabelecidos em regulamento;

II - a concessão de período de carência de dois anos, contado do
início de suas atividades, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do Pólo de Desenvolvimento, findo o qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições
estabelecidas na legislação em vigor;

III - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

Art. 5° - Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1°
poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder benefícios
fiscais às empresas que implantarem projetos turísticos em seus
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territórios.

Art. 60 - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 70 - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao Pólo de
Desenvolvimento criado por esta lei, ai incluídos o número de
empresas atendidas e o montante de recursos liberados pelas linhas
de crédito oficiais.

Art. 80 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposição em tela visa à criação do Pólo de

Desenvolvimento do Caminho da Fé, compreendendo a oferta de
incentivos que permitam o surgimento de uma infra-estrutura turística
adequada para receber os peregrinos e visitantes que queiram
conhecer o percurso que sai da cidade paulista de Aguas da Prata,
adentra o território mineiro a partir da cidade de Andradas, atravessa
os Municípios de Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata, Tocos do
Moji, Bom Repouso, Estiva, Consolação, Paraisópolis e Sapucaí
Mirim, e novamente encontra o território paulista para chegar até o
Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

São aproximadamente 306km, dos quais mais de 200 km em
território mineiro, localizados entre as montanhas da Serra da
Mantiqueira. A criação do Caminho da Fé constituiu-se decisivo
incremento ao turismo regional, carecendo, portanto, de incentivos
para o seu efetivo desenvolvimento, a fim de dotar o trajeto de todos
os itens necessários ao conforto do peregrino que, com a caminhada,
exercita sua fé.

Como já tivemos oportunidade de afirmar em outras ocasiões, o
turismo constitui-se na indústria do futuro, sem fumaça e sem
poluição. Portanto, incentivar todas as formas de promovê-lo torna-se
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um imperativo para o Estado, que busca e precisa ampliar a sua
base de arrecadação e, sobretudo, proporcionar a geração de novos
empregos e de renda.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 197/2003
Autoriza o Estado a dar incentivo ao município que implantar o

programa de alimentação escolar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica o Estado autorizado a criar incentivos à implementação

de programa municipal de alimentação escolar.
Art. 20 - O programa a que se refere o ai. 1 0 compreende as

seguintes ações, entre outras:
- oferecer treinamento e reciclagem sobre as práticas de

manipulação de alimentos aos profissionais que atuam na preparação
de alimentação escolar;

II - oferecer capacitação aos gestores escolares, estimulando a
aplicação de diretrizes gerenciais para o melhor uso dos recursos
destinados à compra de gêneros alimentícios;

III - manter profissional habilitado em nutrição para coordenar a
elaboração de cardápios, assegurando o consumo de alimentos de
alto valor nutricional;

IV - editar norma municipal que disponha sobre a forma de
aquisição de produtos para a merenda escolar, respeitando a
preferência pelos produtos "in natura" encontrados no município;

V - criar grupos de apoio à educação alimentar, priorizando a
realização de visitas domiciliares para orientação aos pais quanto ao
manejo da alimentação e aos eventuais problemas nutricionais
relacionados com o ato de alimentar-se;

VI - fortalecer e coordenar as atividades de estímulo à educação
alimentar já implementadas no município;

VII - criar e manter espaço adequado para armazenagem
centralizada dos produtos destinados à alimentação escolar no
município;
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VIII - dotar as cantinas escolares de condições adequadas de

funcionamento, observando-se um padrão mínimo que compreenda a
existência de depósito, cozinha, refeitório e instalações sanitárias para
as cantineiras;

IX - coordenar a realização de testes de aceitabilidade dos produtos
oferecidos na merenda escolar;

X - produzir e distribuir material educativo sobre formas de
promover a qualidade da alimentação escolar.

Xl - estabelecer parcerias com microempresas, pequenas empresas
e produtores rurais, visando a garantir a presença regular de legumes,
verduras e frutas no cardápio, de qualidade comprovada e em
quantidades adequadas.

Art. 30 - O Estado cooperará técnica e financeiramente com o
município que comprovar a adoção e a implementação do programa
de alimentação escolar.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A despeito das inovações implementadas nos últimos

anos na gestão da merenda escolar, é mister que, no seu âmbito, o
Estado também envide esforços para estimular a qualidade da
alimentação escolar oferecida aos alunos dos municípios mineiros.

Considerando que tais ações são hoje realizadas em nível
municipal, o presente projeto pretende autorizar o Estado a criar
incentivos para os municípios que se empenharem nesse programa.

A situação da educação em nosso Estado transcende o aspecto da
construção de escolas e da preparação de professores. Falar em
outras nuanças sem se considerar a deficiência alimentar de muitos
dos alunos que freqüentam nossas escolas é aplicar recursos de
forma infrutífera.

Nesse sentido, o fornecimento de alimentação escolar deve estar
ligado a uma política de diminuição imediata dos índices de
desnutrição infantil e de analfabetismo observados em nosso Estado.

O programa de alimentação escolar se justifica, pois, pelos
benefícios que a sua implementação irá possibilitar, num momento em
que o desafio nacional é a superação da fome que atinge mais de 50
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milhões de brasileiros.

Por essas razões, conclamo os nobres pares a aprovar esta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 198/2003
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

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

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
Art. 12- ..........................................
§ - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com embalagens classificadas nos códigos
441 5.10.00 e 441 5.20.00 e com produtos florestais classificados nos
códigos 4402, 4403, 4403.10.00, 4407 e 4412.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição inclui, como beneficiários da redução

de alíquota do ICMS, outros artefatos que carecem de tratamento
isonômico com as demais categorias da cadeia produtiva, além dos
móveis elencados na posição 9403.

A redução pretendida atende ao disposto no art. 155, inciso VI, da
Constituição Federal, sem necessidade de prévia deliberação dos
Estados e do Distrito Federal no âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária - CON FAZ.

De igual modo, entendemos que este projeto de lei deve ser
aprovado em razão da regra do art. 5 0, "caput", da Constituição
Federal, que consagra o principio constitucional da isonomia.

Ademais, deve ser lembrado que, quando da edição da Lei n°
14.062, de 2001, o próprio Estado cuidou de adotar as medidas
compensatórias de receita ditadas no art. 14, inciso II, da Lei de



20
Responsabilidade Fiscal.

Por estas razões e, principalmente, porque Minas Gerais não pode
continuar perdendo suas indústrias e seus investimentos, e, por outro
lado, por ser o meio eficaz para proporcionar condições de
competitividade à indústria mineira, aguardo de meus pares a
aprovação da presente proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 199/2003
Declara de utilidade pública a Associação Prosperidade, com sede

no Município de Dores do lndaiá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Prosperidade, com sede no Município de Dores do Indaiá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Dilzon Meio
Justificação: A Associação Prosperidade é uma sociedade civil, de

direito privado, sem fins lucrativos. Tem por finalidade estatutária criar
programas comunitários, educativos e profissionais, destinados a
mulher brasileira de baixa renda e crianças desassistidas. A referida
Associação não fará distinção alguma quanto à raça, cor, condições
sociais, credo, política ou religião.

A entidade funciona regulamente e tem uma diretoria composta por
pessoas idôneas e que não recebem nenhuma remuneração pelo
exercício de seus respectivos cargos. Reconhecer a instituição como
de utilidade pública estadual proporcionará condições para a
dinamização de suas atividades e concretização de todos os seus
objetivos.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares
à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 200/2003

rÁ
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Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

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

de Minas Gerais - DER-MG -, autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga o Município de lmbé de Minas à BR -
116, na cidade de Ubaporanga, com extensão de 22km.

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2003.
Djalma Diniz
Justificação: A estrada que liga o Município de lmbé à BR-116 tem

aproximadamente 22km de extensão, que foram duramente
"castigados" no decorrer das chuvas torrenciais deste verão, e este
projeto de lei visa a dar condições ao DER-MG para assumir sua
conservação e manutenção. Trata-se de antiga reivindicação das
principais lideranças políticas e comunitárias daquela região, uma vez
que o referido trecho é artéria de vital importância para o fomento do
desenvolvimento e do escoamento de toda a produção agropecuária
da região e absorve também parte do tráfego dos Municípios de
Alvarenga, Inhapim, São Domingos das Dores e São Sebastião do
Anta.

Assim sendo, espero contar com o apoio dos nobres pares desta
Casa Legislativa à aprovação desta proposição.

- 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°201/2003
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

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

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga o Município de Sericita à BR - 262, na

LA
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cidade de Abre Campo, com extensão de 20km.

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2003.
Djalma Diniz
Justificação: Esta proposição visa dar condições ao DER-MG de

assumir a conservação e a manutenção do referido trecho, o que é de
suma importância para toda a região, pois a rodovia é fundamental
para o incremento do transporte e escoamento da produção cafeeira e
leiteira. Além disso, liga a BR-262 aos Municípios de Sericita, Pedra
Bonita, Araponga, Canaã, São Miguel do Anta e Viçosa.
Esperando encontrar ressonância e apoio de todos os

parlamentares desta Casa Legislativa, solicito a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°202/2003
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

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

de Minas Gerais - DER-MO - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga os Municípios de Cônego Marinho e
Januária, passando pelo Distrito de Brejo do Amparo e pela
comunidade de Olhos d'água, com extensão de 34km.

Parágrafo único: A autorização contida no "caput' deste artigo
compreende todos os atos administrativos necessários à efetivação do
controle e da manutenção.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2003.
Djalma Diniz
Justificação: A estrada municipal que se pretende estadualizar
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necessita urgentemente de reconstrução. As referidas cidades
encontram-se na área de abrangência da SUDENE e são carentes de
recursos financeiros para arcar com a conservação e manutenção do
trecho mencionado, pois as Prefeituras precisam atender a outras
demandas prioritárias de sua população, tais como saúde e educação.
A concretização desta proposição possibilitará a melhoria do
escoamento de produtos agropecuários, destacando-se a cana-de-
açúcar e a mandioca.

Certo de contar com o devido apoio dos colegas desta Casa
Legislativa, solicito aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 203/2003
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

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

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada (complemento da MG-425) que liga o
Município de Vargem Alegre à BR-458, com extensão de 30km.

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

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2003.
Djalma Diniz
Justificação: Esta proposição pretende estadualizar a estrada que

liga o Município de Vargem Alegre à BR-458, bem como dar
condições ao DER-MG para assumir a sua conservação e
manutenção, o que é de suma importância para incrementar o
escoamento da produção agropecuária de toda a região.

Conforme informações repassadas por lideranças políticas da
cidade de Vargem Alegre, a estrada já foi licitada pelo DER-MG para
pavimentação em 2002, faltando a ordem de início das obras e a
disponibilização de recursos.
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Nesses termos, espero encontrar o apoio dos nobres pares 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 LEI N° 204/2003
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

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

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga a BR-1 16, na cidade de Inhapim, aos
Municípios de São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta,
com extensão de 23km (vinte e três quilômetros).

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2003.
Djalma Diniz
Justificação: A estadualização da referida estrada municipal

representará a melhoria do escoamento anual de mais de 400 mil
sacas de café, além de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros
produzidos pelos Municípios de Alvarenga, lmbé de Minas, São
Sebastião do Anta, São Domingos das Dores e Inhapim. Além disso, o
trecho necessita urgentemente de reconstrução, devido às chuvas
torrenciais que assolaram a região neste verão de 2003, e as
Prefeituras não possuem os recursos necessários para sua
conservação e manutenção.

Certo de contar com o devido apoio dos nobres pares desta Casa
Legislativa, solicito aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N°205/2003
Altera dispositivo da Lei Delegada n° 85, de 30 de janeiro de 2003.

rs
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Insira-se o seguinte inciso II ao art. 11 da Lei Delegada n°

111 de 29 de janeiro de 2003, renumerando-se a ordem dos incisos:
"Art. 11 - São membros natos do Conselho de Administração:

II - o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, nos termos da Lei
n° 14.447, de 28 de novembro de 2003.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003.
Durval Angelo
Justificação: A Lei Delegada n° 85, de 30/1/2003, que dispõe sobre a

estrutura básica do Instituto de Previdência dos Servidores Militares,
institui regra em seu art. 11 nitidamente contrária aos ditames da
Constituição da República e também da legislação infraconstitucional.

O referido dispositivo estabelece que os membros do Conselho de
Administração do Instituto são o Comandante-Geral da Polícia Militar
e o Diretor-Geral do próprio Instituto, sem, contudo, fazer menção à
participação obrigatória do Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros, de acordo com o que determina expressamente o art. 40
da Lei n° 14.447, que assegura essa vaga no Conselho ao comando
da corporação.

Ademais, a Constituição da República, em seu art. 194, ao tratar da
seguridade social, reza no "caput" e inciso VII do parágrafo único do
supramencionado dispositivo que compete ao poder público organizar
a seguridade social, que deverá obedecer aos objetivos elencados,
entre eles o caráter democrático e descentralizado da gestão
administrativa, com participação da comunidade, em especial de
trabalhadores, empresários e aposentados.

Ora, da forma como está disposto na lei delegada questionada, o
princípio constitucional da gestão administrativa paritária não foi
respeitado, tendo em vista que o Corpo de Bombeiros foi excluído de
forma autoritária e inexplicável da gestão do Conselho de
Administração do IPSM.

A Lei Federal n° 9.717, de 27/11/1998, que dispõe sobre regras
gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do
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Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal e dá outras providências, dispõe no inciso VI do art.
1°:

"Art. 1 - Os regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser
organizados baseados em normas gerais de contabilidade e atuária,
de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados
os seguintes critérios:

VI - pleno ..cesso dos segurados às informações relativas à gestão
do regime e participação de representantes dos servidores públicos e
dos militares ativos e inativos nos colegiados e instâncias de decisão
em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação;".
(Grifos nossos.)

Pelo dispositivo transcrito, podemos notar que a lei delegada em
apreço não coaduna com a determinação da citada lei federal, que
estabelece as regras gerais a serem obrigatoriamente seguidas na
criação de leis pelos Estados e municípios, na instituição dos regimes
previdenciários dos servidores militares estaduais.

Os servidores pertencentes ao quadro do Corpo de Bombeiros são
servidores militares também; porém, com as modificações
introduzidas ao texto da Constituição Estadual pela Emenda n° 39,
suas atribuições foram diferenciadas, e a corporação passou a
receber tratamento específico, à semelhança daquele concedido às
polícias militares dos Estados, conforme o inciso V do art. 144 da
Constituição da República.

De fato, para melhor desempenhar sua missão, o Corpo de
Bombeiros Militar passou a possuir autonomia administrativa e
financeira e a ter comando independente e orçamento próprio que lhe
permitam dimensionar, de forma mais adequada, sua força de
trabalho e adotar técnicas de planejamento global de suas ações,
alicerçadas em políticas e diretrizes específicas, com estratégia
própria.

Dentro dessa lógica é inconcebível que o Corpo de Bombeiros não
tenha participação no Conselho de Administração do Instituto de
Previdência, para o qual seus servidores contribuem.

rÀ
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A contradição estabelecida com normas de hierarquia superior e

com a própria legislação anterior do Estado não pode se perpetuar, e,
com a finalidade de corrigir a distorção, estamos apresentando esta
proposição.

O Governador do Estado exorbitou os limites da delegação
legislativa concedida pelo Poder Legislativo, tendo em vista que editou
norma com vicio de inconstitucionalidade e ilegalidade.

Sustar os efeitos do dispositivo questionado não é medida suficiente
para coibir o abuso, tendo em vista que prejudicaria toda a sistemática
da lei que reestrutura o Instituto. E é por essa razão que estamos
propondo projeto de lei com o objetivo de preservar a garantia da
participação do Corpo de Bombeiros na composição do Conselho de
Administração do IPSM.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares na
aprovação do nosso projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI N° 206/2003
Autoriza o Poder Executivo a isentar do pagamento ou recolhimento de

tributos as instituições que menciona e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar do pagamento

ou recolhimento de tributos as instituições filantrópicas, de assistência
social e de educação, sem fins lucrativos.

Parágrafo único - As instituições mencionadas no "caput" deste
artigo ficam obrigadas a comprovar:

- que não distribuem nenhuma parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas a título de lucro ou participação no seu resultado;

II - que aplicam integralmente, no País, seus recursos na
manutenção dos objetivos institucionais;

III - que mantêm escrituração de suas receitas e despesas em livros
próprios, conforme normas contábeis vigentes, de modo a assegurar a
sua exatidão.

Art. 20 - O Poder Executivo diligenciará para a regulamentação da
presente lei em até sessenta dias após a sua sanção.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2003.
Ivair Nogueira
Justificação: O projeto de lei em questão trata de medida que vem

sendo reivindicada pela Federação Mineira de Fundações de Direito
Privado - FUNDAMIG -, que representa cerca de 220 fundações em
todo o Estado, e pelo Grupo de Instituições Solidárias - GIS -, que
representa entidades sem fins lucrativos de cinco cidades da Grande
Belo Horizonte.

Algumas instituições de grande respeitabilidade prestam relevantes
serviços sociais e educacionais. Entre elas, o SASFRA, Salão do
Encontro, de Betim-MG e a Missão Ramacrisna, também sediada em
Betim. Essas instituições suprem o papel do Estado nas atividades
educacionais e sociais produtivas, algumas de reconhecimento
nacional e até internacional e pleiteiam, tão-somente, o cumprimento
do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição da
República, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
municípios instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços das
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
entre outros, atendidos os requisitos da lei.

Fica claro, portanto, que as instituições de educação ou de
assistência social, sem fins lucrativos, gozam de imunidade relativa ao
patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com suas finalidades
essenciais.

A esse respeito, assim nos ensina o ilustre tributarista Hugo de Brito
Machado, em "Curso de Direito Tributário", l ga edição, págs. 233 a
237: "imunidade é o obstáculo decorrente de regra constitucional à
incidência de tributação. O que é imune não pode ser tributado. A
imunidade impede que a lei defina como hipótese de incidência
tributária ( ... ).

A imunidade das instituições de educação e de assistência social,
todavia, é condicionada. Só existe para aquelas instituições sem fins
lucrativos, conceito que também tem sido muito mal compreendido. A
lei não pode acrescentar requisitos a serem atendidos. Basta que não
tenham fins lucrativos. E razoável, todavia, entender-se que o não ter
finalidade lucrativa pode traduzir-se no atendimento dos requisitos do
art. 14 do Código Tributário Nacional ( ... ).

rÁ,
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Destaque-se que a imunidade em estudo se refere ao patrimônio,

à renda e aos serviços, mas esses são, exclusivamente, os
diretamente relacionados com os objetivos institucionais da entidade
imune, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos (CTN,
art.14, § 21".

Poder-se-ia dizer que o item 24, alínea "b", do Anexo 1 do RICMS
objetiva isentar as entidades de educação e de assistência social que
não se enquadrem nos requisitos necessários à imunidade.
Entretanto, não faria sentido constar ali a letra "a", uma vez que não
seria concebível isentar aquilo que já é imune. Se esse é realmente o
objetivo do item 24, há que se promover sua alteração, retirando-se a
letra "a". Ai, sim, as entidades de educação e de assistência social
que atendessem os requisitos do art. 14, § 2 0, do CNT seriam imunes.
E aquelas que não atendessem e tivessem receitas de vendas até
615.000 UFEMG ficariam isentas, por liberalidade do poder tributante.

Ocorre que, em nosso Estado, o art. 60 do Decreto n° 43.080, de
'13/12/2002, impõe às instituições produtivas, de assistência social e
de educação, o limite anual de receita de vendas de 615.000 UFEMG,
para fins de isenção do recolhimento de ICMS, o que limita a
expansão do trabalho dessas instituições com grande prejuízo sócio-
educacional e dificulta a manutenção dessas instituições, principal
requisito para sua sobrevivência.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares para
aprovação do presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 207/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.021/2002)

Dispõe sobre a instalação de aparelhos eliminadores de ar nos
hidrômetros e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os prestadores de serviço de fornecimento de água ficam

obrigados a instalar, gratuitamente, aparelhos eliminadores de ar para
cada hidrômetro, no endereço do consumidor.

Art. 20 - Fica estabelecido o prazo de doze meses a partir da
publicação desta lei, para o cumprimento do disposto no artigo
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anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
José Milton
Justificação: O consumidor, além de pagar pela água que chega à

sua residência, paga também pelo ar presente nas tubulações da rede
de distribuição, o que provoca uma elevação de até 35% na sua conta
mensal.

A solução para esse problema já foi descoberta. Trata-se de um
aparelho que elimina 100% do ar da tubulação e é instalado antes do
hidrômetro, permitindo que somente a água consumida seja
registrada.

O eliminador de ar se encontra disponível no mercado e já foi
aprovado pelo INMETRO, o que comprova a eficiência e a
credibilidade desse invento. Informações adicionais sobre o eliminador
de ar podem ser coletadas no "site" www.diar.com.br .

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

PROJETO DE LEI N°208/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.123/2000)

Define critérios para a correção de débitos tributários em atraso
junto ao Tesouro do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os débitos tributários não quitados nas datas dos

respectivos vencimentos junto ao Tesouro Estadual serão corrigidos
pela variação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP - fixada,
periodicamente, pelo Banco Central do Brasil, por meio de resolução.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2003.
José Milton
Justificação: Atualmente, a dívida ativa do Estado é corrigida pela

taxa Sistema Especial de Liquidação e Custória - SELIC -, indexador
criado por resolução do Banco Central do Brasil para ser aplicado a
financiamentos, e não a débitos tributários, o que chega a caracterizar
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usura, prática odiosa e inadmissível, principalmente quando utilizada
por um ente público.

Esta iniciativa propõe a substituição da taxa SELIC pela taxa TJLP,
que é mais equitativa. Embora seja também fixada por resolução do
Banco Central do Brasil, esse indexador observa a "meta de inflação
calculada pro rata", nos termos da Lei Federal n°9.365, de 16/12196, e
da Medida Provisória n° 1.966, de 27/4/2000.

Pela sistemática atual, o Tesouro Estadual está agindo como se fora
um agente financeiro que recebe com atraso o pagamento de uma
nota promissória originária de financiamento, oportunidade em que
destila todos os tipos de acréscimo contra o contribuinte, numa
espécie de "cobrança extorsiva, raivosa e até vingativa".

Esta proposta objetiva restabelecer a justiça nessa relação e
otimizar as possibilidades de os contribuintes cumprirem seus deveres
para com o Estado, ainda que em atraso, o que promoverá,
certamente, aumento na arrecadação.

- 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° 209/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.955/2002)

Dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Segurança Pública e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Fundo

Estadual de Segurança Pública.
Parágrafo único - O Fundo de que trata o "caput" do art. 1 0 deverá

custear os treinamentos e a reciclagem dos policiais e a aquisição de
equipamentos e armamentos.

Art. 20 - Os recursos do Fundo deverão ser oriundos de:
- transferências previstas no orçamento estadual;

II - convênios;
III - doações.
Art. 30 - O Poder Executivo deverá designar um Conselho Gestor,

composto com a seguinte representatividade:
- membros do Poder Executivo: segurança pública, justiça, policias

militar e civil, bombeiros;
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II - membros do Poder Judiciário;
III - membros do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas;
IV - membros de ongs relacionadas com a segurança pública.
Art. 40 - As atribuições e o regulamento do Fundo Estadual de

Segurança Pública deverão ser elaborados pelo Conselho de que
trata o art. 3 0 desta lei e autorizados pelo Poder Executivo.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
José Milton
Justificação: O projeto de lei ora apresentado faz-se necessário para

capacitar nossos policiais e suprir as polícias de equipamentos e
armamentos modernos, possibilitando eficiência nas ações de
segurança pública no Estado.

São prementes a necessidade de investimentos na área de
segurança pública e a integração dos segmentos públicos e não
governamentais no combate à criminalidade.

Em face do exposto e de outras evidências públicas, conclamo meus
nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°210/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.258/2000)

Dispõe sobre a criação do Centro de Apoio à Adoção para crianças
e adolescentes abrigados em instituições de amparo no Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado no Estado de Minas Gerais o Centro de Apoio à

Adoção para crianças e adolescentes internados em instituições de
amparo.

§ 1° - O Centro a que se refere este artigo será composto por
pessoas da comunidade que já tenham passado pelo processo de
adoção e por um técnico especializado em cada uma das seguintes
áreas: serviço social, direito, nutrição, pedagogia e psicologia.

§ 20 - O Centro de Apoio à Adoção de crianças e adolescentes ficará
vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,
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da Criança e do Adolescente - SETASCAD.

Art. 20 - Ficam condicionados todos os atos e procedimentos do
Centro de Apoio à Adoção ao contido no Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Art. 30 - O Centro de Apoio à Adoção poderá atuar também como
orientador, diretamente nos abrigos, nas instituições e orfanatos,
promovendo ações que possam melhorar a convivência entre os
internos, tais como eventos esportivos, gincanas e palestras
educativas.

Art. 40 - O Centro de Apoio à Adoção intermediará procedimentos e
ações entre o Poder Judiciário e as instituições de internados,
agilizando os processos de troca de informações sobre cada criança
institucionalizada para futura adoção.

Art. 50 - O Centro de Apoio à Adoção deverá divulgar, por meio dos
meios de publicidade do poder público, os direitos ditados pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente e os processos de adoção
existentes.

Art. 60 - O Centro de Apoio à Adoção auxiliará a Justiça da Infância e
Adolescência, criando um registro informatizado, em cada comarca ou
foro regional, das crianças e adolescentes abrigados em condições de
serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção.

Art. 70 - O Centro de Apoio à Adoção, antes de qualquer
procedimento, promoverá ações e procedimentos para tentar resgatar
os vínculos com a família de origem dos internos.

Art. 80 - O Centro de Apoio à Adoção deverá acompanhar e apoiar a
família que adota e o adotado no estágio de relacionamento que
antecede a adoção e, principalmente, no primeiro ano de convivência
da nova família.

Art. 9° - O Centro de Apoio à Adoção promoverá campanhas e
cursos, podendo fazer publicações, imprimir folhetos e adotar
quaisquer outras estratégias que possam dar maiores informações à
população para tentar derrubar preconceitos e mitos contrários à
prática da adoção de crianças com idade acima de seis meses e
adolescentes.

Art. 10- O Centro de Apoio à Adoção atuará nas áreas próprias para
agilizar processos evidentes de destituição de pátrio poder e de
adoção.
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Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados a partir da data de sua publicação.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
José Milton
Justificação: O abrigo de crianças e adolescentes em instituições de

amparo é um recurso usado nos nossos dias, mas encontra-se
totalmente ultrapassado e decadente. Apesar de o Estatuto da
Criança e do Adolescente assegurar seus direitos, definindo o Estado,
a sociedade e a família como responsáveis por esses direitos, o
número de crianças internadas, no abandono, dentro de instituições é
bastante grande. Dentro dos internatos, o que se conhece é a falta de
técnicos habilitados que possam, no mínimo, dar um pouco de
dignidade aos internos ou até mesmo promover tentativas para a sua
volta à família de origem.

Por outro lado, existe um grande entrave burocrático para uma
possível adoção dessas crianças. O Poder Judiciário e as instituições
não se afinam ou não têm o interesse suficiente para agilizar e
desemperrar o andamento dessas questões.

Um objetivo secundário, mas implícito, nesta proposição é acabar
com preconceitos injustificados e arraigados na população em geral,
quanto às crianças e adolescentes abandonados por suas famílias e
internados em instituições privadas ou públicas.

Entretanto, ressaltamos que o objetivo primordial que se pretende
atingir com a norma proposta é diminuir ou até mesmo acabar com os
entraves burocráticos existentes e facilitar a realização do sonho
maior de inúmeras crianças e adolescentes, ou seja, o encontro de
uma família substituta. Ainda se pretende, com a aprovação deste
projeto, amenizar a situação de abandono vivida pelos internos nas
instituições, internatos e abrigos com a presença dos membros do
Centro de Apoio à Adoção nesses locais, para orientar no sentido de
se humanizarem as ações e procedimentos dirigidos aos internos.

Gostaríamos de lembrar aos nossos nobres pares que existem
centenas de pessoas querendo adotar uma criança e milhares de
crianças esquecidas nas instituições, desejando uma família
substituta; e se pudermos contribuir para o encontro desses
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segmentos da população, estaremos também contribuindo para
desmistificar a associação errônea que se faz entre adoção e
fracasso. Existem dificuldades, sim, mas não muito maiores que
aquelas percebidas nas famílias biológicas; e achamos que as
dificuldades não representam quase nada quando comparadas à
solidão, ao sofrimento e ao desamparo de uma criança abandonada.
Por tudo isso, peço aos meus nobres colegas que reflitam e votem
pela aprovação desta matéria.

- 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° 211/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 958/2900)

Torna obrigatória a exibição de filme publicitário, esclarecendo as
conseqüências do uso de drogas, antes das sessões principais, em
todos os cinemas do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Torna obrigatória a exibição de filme publicitário,

esclarecendo as conseqüências do uso de drogas, antes das sessões
principais, em todos os cinemas do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - O filme publicitário deverá ser elaborado sob a supervisão
técnica de uma equipe multidisciplinar de servidores da Secretaria de
Estado da Saúde e da Secretaria de Estado da Educação.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
José Milton
Justificação: O crescimento do consumo de drogas é assunto que

preocupa a todas as camadas da sociedade brasileira, extrapolando a
família e os setores do Estado voltados para o problema. O perigo do
uso de drogas e suas conseqüências rondam a todos nós. O problema
das drogas atinge principalmente os adolescentes menos experientes
- presas mais fáceis desse verdadeiro flagelo moderno. E por isso
que, mais do que nunca, é fundamental travar a batalha da informação
e do esclarecimento sobre o uso de drogas.
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Preocupado com formas preventivas, visando à não-proliferação

do uso de drogas e considerando o cinema um meio de comunicação
que, por abranger pessoas de diversas idades e camadas sociais,
deve ser aproveitado como instrumento de campanhas educativas,
apresento esta proposição, que, tenho certeza, será aprovada por
esta Casa Legislativa.

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

PROJETO DE LEI N°212/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.150/2000)

Institui o Certificado de Responsabilidade Social, a ser conferido às
empresas que publicarem o seu Balanço Social, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Certificado de Responsabilidade Social, a

ser conferido pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
às empresas que publicarem anualmente o seu Balanço Social.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por Balanço
Social o documento por meio do qual a empresa demonstra a sua
atuação social durante o ano, a qualidade de suas relações com os
empregados, o cumprimento das cláusulas sociais, a participação dos
empregados nos lucros da empresa e as possibilidades de
desenvolvimento pessoal, bem como esclarece sua relação com o
meio ambiente e o cumprimento de suas funções sociais.
Art. 20 - As empresas interessadas deverão encaminhar à

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais cópia da
publicação de seu Balanço Social, até o último dia útil do mês de
junho de cada ano.

Art. 3° - O Certificado de Responsabilidade Social será entregue em
reunião especial da Assembléia Legislativa.

Parágrafo único - Será concedido, ainda, o troféu Destaque
Responsabilidade Social à empresa cujo Balanço Social tenha
apresentado os melhores resultados, de acordo com os indicadores
definidos a seguir:

- impostos: montante de taxas, contribuições e impostos federais,
estaduais e municipais efetivamente recolhidos;

II - alimentação: despesas com restaurante, tiquete-refeição,
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lanches, cestas básicas e outros gastos com a alimentação dos
empregados;

III - saúde: investimentos realizados com plano de saúde,
assistência médica, programa de medicina preventiva, programas de
qualidade de vida e outros investimentos em saúde;

IV - educação: investimentos realizados em programas de estágio,
reembolso de educação, bolsas de estudos, creches, assinaturas de
revistas, educação e treinamento de empregados ou seus familiares;

V - aposentadoria: gastos com planos especiais de previdência
privada, tais como fundações previ denciárias, complementações de
aposentadoria e outros benefícios concedidos aos aposentados;

VI - outros benefícios: seguros, empréstimos, investimentos em
atividades recreativas, transportes e outros benefícios oferecidos aos
empregados;

VII - contribuições para a sociedade: investimentos nas áreas de
cultura, esportes, habitação, saúde pública, saneamento, segurança,
urbanização, educação, defesa civil, pesquisa, obras públicas,
campanhas públicas e outros gastos sociais na comunidade,
realizados sem fins lucrativos;
VIII - investimentos em meio ambiente: reflorestamento,

despoluição, introdução de métodos não-poluentes e outros
investimentos que visem à conservação e melhoria do meio ambiente;

IX - folha de pagamento bruta: valor total da folha de pagamento,
incluídos os encargos sociais;

X - número de empregados: número de empregados registrados no
último dia do exercício anterior;

Xl - número de admissões: admissões efetuadas durante o período,
especificadas por sexo.

Art. 40 - A Mesa da Assembléia constituirá, até o dia 30 de abril de
cada ano, comissão especial encarregada de analisar os balanços e
escolher a empresa que receberá o troféu Destaque Responsabilidade
Social.

Parágrafo único - A comissão especial encarregada de conferir os
primeiros certificados e troféu elaborará o Regulamento do Certificado
de Responsabilidade Social, contendo as normas e procedimentos a
serem adotados pelas comissões posteriores.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Safa das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003
José Milton
Justificação: Em nosso País, a obrigação de as empresas

publicarem seus Balanços Sociais não existe. Aliás, poucos países no
mundo estabelecem essa obrigatoriedade. Mas, mesmo não sendo
norma cogente, ao dispor sobre a premiação, por parte do nosso
parlamento, das empresas que publicarem o seu Balanço Social, esta
lei contribuirá para que as sociedades mercantis fiquem motivadas a
promover ações sociais nas áreas de sáude, educação e meio
ambiente.

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Justiça e à Mesa da
Assembléia para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°213/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 597/99)

Dispõe sobre o encaminhamento de relatório semestral de
atividades desenvolvidas pelos órgãos e pelas entidades
componentes da administração pública direta e indireta dos Poderes
do Estado, do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os órgãos e as entidades da administração pública direta e

indireta de qualquer dos Poderes do Estado, o Ministério Público e o
Tribunal de Contas do Estado encaminharão, semestralmente, à
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, relatório de suas
atividades desenvolvidas nos períodos de 1° de janeiro a 30 de junho
e de 1° de julho a 31 de dezembro de cada ano.

§ 1° - O relatório deverá ser encaminhado no prazo de até noventa
dias após o término de cada semestre.

§ 20 - Para os fins desta lei, consideram-se
- órgãos:

a) as Secretarias de Estado;
b) a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -;
c) os Tribunais de Justiça e de Alçada;
d) o Tribunal de Contas;
e) o Ministério Público;
f) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;
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II - entidades:
a) as sociedades de economia mista;
b) as empresas públicas;
c) as autarquias;
d) as fundações;
e) as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo

Estado.
Art. 20 - O relatório, que deverá ser assinado pelo responsável pelo

órgão ou pela entidade, deverá conter os seguintes dados e
informações

- denominação, endereço, telefone e síntese das competências do
órgão ou da entidade;

II - nome (s) do (s) responsável (eis) pelo órgão ou pela entidade;
III - número total aproximado de agentes públicos na ativa lotados e

à disposição do órgão ou da entidade, bem como o total de agentes
terceirizados;

IV - número total aproximado de agentes públicos à disposição de
outros órgãos e entidades das três esferas de governo, bem como da
iniciativa privada, especificamente;

V - número total de cargos comissionados e de função de confiança,
especificando-se, na forma percentual, a natureza jurídica desses
cargos, se de recrutamento amplo ou de recrutamento limitado;

VI - síntese dos programas, dos projetos e das obras a cargo do
órgão ou da entidade, constando:

a) estágio de desenvolvimento;
b) motivo da paralisação, se for o caso;
c) custo total das obras, dos projetos ou dos programas em

execução pelo órgão ou pela entidade e o valor efetivamente alocado
no semestre a que se refere o relatório.

§ 1 0 - As sociedades de economia mista deverão informar, na forma
percentual, a participação acionária do Estado nas ações com direito a
voto.

§ 2° - As empresas públicas deverão informar, na forma percentual,
a composição do capital social do Estado na entidade, bem como a
dos demais sócios.

§ 3° - As informações de que tratam os parágrafos anteriores serão
feitas com base nos dados do último dia do mês de cada semestre.
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
José Milton
Justificação: O projeto de lei em referência visa dar maior

transparência às atividades dos órgãos e das entidades da
administração pública estadual, indo ao encontro do disposto nos arts.
37 da Constituição Federal e 13 da Constituição Estadual, que tratam
dos princípios da administração pública, entre os quais se encontra o
da publicidade de seus atos.

Há que se ressaltar, ainda, que, de acordo com o art. 73 da
Constituição Estadual, os atos das unidades administrativas dos
Poderes do Estado e de entidade da administração indireta estão
sujeitos ao controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa.

O art. 74 do mesmo Diploma Legal determina a fiscalização
operacional dos órgãos e das entidades pela Assembléia Legislativa,
observando-se a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e
do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação,
sendo, portanto, imprescindível para o exercício da função
constitucional do Poder Legislativo mineiro o envio das informações
mencionadas neste projeto de lei.

Pelo exposto, conto com os nobres colegas para a aprovação desta
proposição de lei, cujo objetivo é subsidiar o trabalho desta
Assembléia Legislativa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI N°214/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.468/2002)

Declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de Paulo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.



41

José Milton
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N°215/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.647/2001)

Dispõe sobre a inclusão de disciplina na grade curricular do ensino
médio e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica incluída na grade curricular do ensino médio a matéria

Literatura Mineira.
Art. 20 - A série em que a matéria será incluída será definida pelo

órgão competente da Secretaria de Estado da Educação.
Ad. 30 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão

cobertas por recursos orçamentários próprios, suplementados, se
necessário.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
José Milton
Justificação: Vivemos em Minas Gerais um desafio. Em alguns

lugares, ocorre um verdadeiro renascimento literário, e em outros
nada se fala.

No setor educacional, há livros didáticos excelentes; todavia no
estudo da literatura do século XX, entra ano, sai ano, mantém-se o
estudo em cima de nomes há muito consagrados, e existem lacunas
imperdoáveis. Sempre encontramos Carlos Drumond de Andrade,
Guimarães Rosa, Murilo Mendes e poucos mais, mas onde estão
Murilo Rubião, Fernando Sabino, Emílio Moura, Vivaldi Moreira,
Djalma Andrade, Adélia Prado, Roberto Drumond e tantos outros de
valor incontestável?

Além disso, o contato dos estudantes com importantes obras é feito
apenas utilizando trechos escolhidos e resumos, que nem sempre dão
uma visão necessária do conjunto em relação ao panorama literário.

Há que se ressaltar também o quase geral desconhecimento das
principais entidades literárias mineiras e do trabalho que
desenvolvem.
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O que se pretende com a presente proposta é aumentar a

intimidade do mineiro com a literatura de sua região, com a alma
mineira, tão ampla e eclética em suas manifestações, e que em si
condensa, com brilho, a alma do mundo inteiro.

E com esse propósito que esperamos o apoio dos nobres colegas à
aprovação da proposta que ora apresentamos.

- 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°216/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.479/2001)

Dispõe sobre o requisito de registro nas federações especializadas,
para o funcionamento de academias esportivas no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As academias de esportes, ginástica, artes marciais, clubes

esportivos e recreativos e similares que ministrem aulas ou treinos no
Estado de Minas Gerais só poderão funcionar, se forem registradas
nas respectivas federações especializadas.

§ 1° - O registro a que se refere o "caput" do presente artigo deverá
ser comprovado por instrumento a ser emitido pelas respectivas
federações.

§ 20 - O instrumento será padronizado e seguirá as especificações
estabelecidas em regulamentação a ser expedida pela Secretária de
Estado de Esportes.
§ 3° - O registro nas federações só poderá ser concedido às

academias que ofereçam condições adequadas de segurança, saúde
e higiene, além de orientação técnica para as práticas esportivas
oferecidas.

§ 4° - O indeferimento do registro deverá ser sempre fundamentado.
§ 50 - Na hipótese do cumprimento das exigências do § 30, a

federação especializada não poderá indeferir o registro.
Art. 2 0 - A inobservância do disposto nos artigos anteriores sujeitará

o infrator às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada
ou cumulativamente, sem prejuízo das de natureza cível, penal e
outras:

- advertência documentada;
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II - multa;
III - suspensão temporária da atividade.
Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei em noventa dias.
Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
José Milton
Justificação: No Estado de Minas Gerais, são milhares as

academias esportivas e similares em funcionamento, todavia, muitas
delas são de "fundo de quintal", não contando com profissionais
preparados para ministrarem atividades físicas e não oferecendo
espaço físico e equipamentos adequados e seguros para a prática
esportiva.

Nesse contexto, o que ocorre é que o que poderia ser uma atividade
saudável acaba se transformando em uma atividade danosa,
causadora de lesões e seqüelas a praticantes mal-orientados.

O poder público não pode ignorar esses fatos que, de urna forma ou
de outra, acabam se transformando em um problema de saúde
pública.

Como forma de enfrentar a questão, propomos, por meio desta
proposição, o trabalho conjunto das federações e do poder público,
para coibir os abusos decorrentes da proliferação descontrolada de
"academias". Assim, em nossa proposta, conferimos às federações a
prerrogativa de, vislumbrando a existência das condições básicas de
segurança, higiene e orientação técnica nas academias, conferir-lhes
o registro sem o qual o poder público lhes aplicará as penas previstas
no art. 2 0 . Nesse sistema, para evitar um possível abuso de poder por
parte das federações, estatuímos norma disciplinado a questão e
determinando que, em face das condições básicas de funcionamento,
não tenha a federação a prerrogativa de indeferir o registro.

Como se pode ver, o princípio geral que informa esta proposição,
amplamente debatida com as federações, é o da segurança dos
praticantes de atividades esportivas no Estado. E para que a
responsabilidade de zelar por tal segurança seja repartida entre o
Estado e a sociedade civil é que apresentamos este projeto, projeto
esse à cuja aprovação, pelos motivos expostos, esperamos poder
contar com o apoio dos colegas desta Casa.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e

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

PROJETO DE LEI N°217/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.467/2002)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Instituto Estadual de Floresta autorizado a doar ao

Município de Piranga terreno com área de 8.719.2849m 2, situado na
Rua Sargento Santana, 545, Limeira, nesse município, registrado sob
o n° 1-1771, no livro 2-F, à ti 280, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Piranga.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de galpão para diversos cursos profissionalizantes.

Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Instituto Estadual de
Floresta se, findo o prazc de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
José Milton
Justificação: Este projeto de lei visa autorizar o Instituto Estadual de

Floresta a fazer reverter imóvel ao Município de Piranga para a
construção de um centro profissionalizante, com o objetivo de atender
crianças e adolescentes, visando a fazer reverter o quadro social no
Município de Piranga. Cidade de aproximadamente 17 mil habitantes,
possui ela número significativo de crianças e adolescentes em
situação de risco, causada por vários fatores: maus tratos, abandono,
abuso sexual, negligência, exploração e violência de vários modos,
comércio ambulante e drogas. Esses jovens e crianças são foco de
atenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Ministério
Público, que enfrentam grandes obstáculos na resolução e no
encaminhamento adequado dos casos, uma vez que não dispõem de
equipamentos sociais condizentes com as necessidades
apresentadas. Em algumas situações, que requerem intervenção
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imediata, há a retirada provisória da criança de seu meio familiar.
Nesses casos, os órgãos envolvidos têm usado soluções paliativas
ou, às vezes, inadequadas. Ressaltamos que a doação em questão
não causará ônus para o erário. Em razão do exposto, esperamos
contar com o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°218/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.484/2002)

Declara de utilidade pública o Asilo Dr. Carlos Romeiro, com sede
no Município de Conselheiro Lafaiete.	 -

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Dr. Carlos

Romeiro, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
José Milton
- Publicado, vai o projeto as 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°219/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.432/2002)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a assumir a estrada que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga o Município de Piranga ao Município
de Mariana.

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
José Milton
Justificação: Deixar a cargo do município estrada intermunicipal é

condenar os transeuntes e munícipes ao isolamento e ao desrespeito
do direito de ir e vir. 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. Nesse sentido,
aguardo a aprovação, pelos pares, deste projeto.

- 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° 220/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.477/2002)

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de Santana
dos Montes, com sede no Município de Santana dos Montes.

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

dos Amigos de Santana dos Montes, com sede no Município de
Santana dos Montes.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
José Milton
- 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° 221/2003
Dispõe sobre a responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das

empresas de distribuição de medicamentos de dar destinação
adequada a medicamentos com prazos de validade vencidos e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E de responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das

empresas de distribuição de medicamentos dar destinação adequada
aos produtos que estiverem sendo comercializados na rede de
farmácias no Estado de Minas Gerais e estejam com seus prazos de
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validade vencidos ou fora de condições de uso.

§ 1° - Para efeito desta lei, considera-se farmácia o estabelecimento
de manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, de comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos,
compreendendo o de dispensação e do atendimento privativo de
unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência
médica.

§ 20 - Para efeito desta lei, consideram-se empresa de distribuição a
distribuidora e o fornecedor de insumo e medicamentos aos
estabelecimentos de manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, de
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento
privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de
assistência médica.

Art. 20 - E assegurado às farmácias recusar o recebimento de
produtos farmacêuticos cujos prazos de validade específicos tenham
decorrido em mais de um terço de sua totalidade.

Parágrafo único - A assunção, pela indústria farmacêutica, de
compromisso de imediata substituição dos medicamentos cujos
prazos de validade venham a expirar em poder das farmácias e das
empresas de distribuição excepciona a prerrogativa disposta no
"caput" deste artigo.

Art. 30 - A partir do dia em que expirar o prazo de validade dos
medicamentos, as farmácias informarão aos fabricantes a lista de
medicamentos que tenham seus prazos de validade vencidos a fim de
que sejam tomadas as medidas determinadas por esta lei.

§ 1 0 - No prazo máximo de quinze dias a contar do recebimento das
informações de que trata o "caput" deste artigo, os fabricantes ou as
empresas de distribuição de medicamentos providenciarão o
recolhimento dos produtos para a destinação legalmente aplicável a
cada caso.

§ 20 - A substituição a que se refere o parágrafo único do art. 2°
pelas indústrias farmacêuticas dos medicamentos cujos prazos de
validade expirem em poder das farmácias e das empresas de
distribuição dar-se-á no prazo mínimo de quinze dias a partir da
notificação.

§ 30 - Caso o medicamento cuja distribuição foi assegurada já não
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seja fabricado, fica a indústria farmacêutica obrigada a restituir à
farmácia, ao distribuidor ou à entidade adquirente as quantias pagas,
monetariamente corrigidas.
§ 40 - Caso o medicamento seja fornecido pelos distribuidores

representantes da venda de medicamentos da indústria farmacêutica,
este será o canal de retorno para o legítimo ressarcimento da indústria
para a farmácia ou a entidade adquirente.

Art. 4° - Considera-se antecipadamente vencido o medicamento cuja
posologia não possa ser inteiramente efetivada no prazo de validade
ainda remanescente.

Art. 50 - A inobservância dos dispositivos constantes na presente lei
sujeitará os infratores às penalidades previstas na Lei n° 13.317, de 24
de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais.

Art. 60 - A atividade que tenha por objetivo a destinação final dos
medicamentos vencidos ou fora de condições de uso, a ser exercida
no território do Estado de Minas Gerais, deve ser submetida a prévia
análise e licenciamento da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -, de conformidade com as normas ambientais vigentes.

Art. 70 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: O comércio varejista de produtos farmacêuticos, que

compreende a comercialização de farmácias e drogarias, é o único
ramo de atividades no País que tem preços controlados pelo Governo.

As farmácias e drogarias compram os medicamentos por preços
determinados pelos fabricantes e, seguindo a margem de lucro de
30% imposta pelo Governo, através da Portaria n° 37/92, do Ministério
da Economia Fazenda e Planejamento, que regulamenta o comércio
farmacêutico, acham o valor final da venda, comumente chamado de
preço máximo ao consumidor.
As farmácias e drogarias são estabelecimentos comerciais

diferentes do comércio comum; primeiro porque necessitam de
funcionários especializados que conheçam profundamente os
produtos à venda nas prateleiras, nos balcões e nas gôndolas, dêem
orientação aos consumidores e exerçam a difícil missão de ler receitas
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médicas.

As farmácias e drogarias praticam horário extenso para melhor
atender à população, abrindo às 7 horas e encerrando o expediente
às 22 horas. Abrindo durante 15 horas, necessitam de duas turmas de
empregados para cumprirem os horários.

A quase totalidade das farmácias e das drogarias abrem suas portas
aos domingos e nos feriados, pagando horas extras aos seus
empregados, além de contratarem segurança a fim de evitarem
assaltos.

O horário praticado por farmácias e drogarias, bem como a abertura
aos domingos e nos feriados, só aumenta suas despesas: turmas
dobradas, salários dobrados, maior consumo de energia, telefone,
água, segurança. A margem bruta de 30% que é destinada às
farmácias e às drogarias compromete 12% de impostos diretos
cobrados sobre o preço máximo ao consumidor.

Desse modo, pagando os impostos restam 18% para cobrir as
despesas com empregados, aluguel, luz, água, telefone, impostos
estaduais e municipais, taxas do Conselho Regional de Farmácia e
outras.

Apesar das dificuldades que estão sendo mostradas, um problema
muito sério vem descapitalizando o comércio varejista de
medicamentos: é a grande incidência de remédios vencidos tirados
diariamente das prateleiras das farmácias. O número desse produtos
é tão grande, que chega a alarmar o proprietário da drogaria. Os
medicamentos existentes nas drogarias em torno de 70% são
compostos de produtos com tarja vermelha, isto é, só podem ser
vendidos sob prescrição médica, e muitos com tarja preta, que obriga
a retenção da receita. Desse modo, a responsabilidade pela saída do
produto é totalmente dos fabricantes, e estes fogem dessa
responsabilidade da troca, mesmo existindo legislação que obriga o
ressarcimento do prejuízo. Falamos da Portaria n° 802 (artigo 12, §
80), de 8/10/98, do Ministério da Saúde.

De acordo com os órgãos governamentais, o PROCON e o Instituto
Nacional do Meio Ambiente, todo medicamento vencido, danificado ou
avariado, que prejudique a saúde do consumidor é de exclusiva
responsabilidade da fonte geradora (indústria).

O secretário da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Sr.
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Gonçalo Vencina Neto, assinou a referida portaria regulamentando o
canal de distribuição de medicamentos no País, estabelecendo em
seu art. 12, § 8°, a devolução dos produtos com prazo de validade
vencido. Assim sendo, todas as distribuidoras de medicamentos, que
atuam no Brasil, deverão cumprir as devidas formalidades no
recolhimento dos produtos vencidos, sob pena de serem enquadradas
em multas determinadas pelo sistema nacional de vigilância sanitária.

Os Governos Estaduais de Santa Catarina e do Paraná aprovaram
projetos de leis tratando do problema das farmácias e das drogarias
desses Estados. Desse modo, o Estado de Minas Gerais, defendendo
os comerciantes locais, tem que fazer justiça, aprovando este projeto,
a fim de transferir a responsabilidade do ônus dos remédios vencidos
às indústrias farmacêuticas.

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

PROJETO DE LEI N°222/2003
Institui o Programa de Educação Tributária do Estado de Minas

Gerais - PET MG - cria a campanha "Sua Nota Vale um Espetáculo" e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Programa de Educação Tributária do

Estado de Minas Gerais - PET MG - com a finalidade de:
- desenvolver a conscientização da importância dos tributos no

cumprimento das obrigações sociais do Estado;
II - incentivar atividades artístico-culturais, oferecendo oportunidades

para novos talentos por meio da exigência dos documentos fiscais
quando da aquisição de produtos e serviços;

III - promover maior incremento à receita tributária estadual;
IV - instituir premiação, a partir da apresentação de documentos

fiscais emitidos por contribuintes do ICMS, visando estimular o hábito
do consumidor de exigir tais documentos.

Art. 20 - O PET MG será realizado através de ações e campanhas
aprovadas pelos órgãos oficiais gerenciadores da cultura e pelo
Governador do Estado.

Art. 3° - Fica criada a campanha denominada "Sua Nota Vale um
Espetáculo", integrante do PET MG, com o objetivo de incentivar o
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consumidor a trocar notas e cupons fiscais por ingressos em
espetáculos artístico-culturais promovidos pelo Estado.

Parágrafo único - O regulamento da campanha a que se refere o
"caput" deste artigo será instituído através de decreto.

Art. 40 - As despesas com divulgação e implementação das
campanhas vinculadas ao PET MG correrão por conta das receitas
geradas pelo programa.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação e será
regulamentada no prazo de trinta dias.

Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2003.
Lúcia Pacífico
Justificação: A presente proposta constitui uma solução simples e

inovadora para estimular o consumidor a exigir a nota ou cupom fiscal
que poderá ser trocado por ingressos em shows, concertos,
espetáculos de balé e teatro promovidos pelos órgãos culturais oficiais
do Estado.

Além do conseqüente aumento da arrecadação, a iniciativa servirá
de incentivo a novos projetos culturais e a jovens talentos artísticos de
nosso Estado.

Programa semelhante foi instituído no Estado da Bahia, desde 1999,
alcançando grande sucesso entre a população e a comunidade
artística.

Enfatizar à população a importância e função social do imposto,
através de ações de cunho educativo e valorização de nossas raízes
culturais, é um desafio que merece total apoio desta Casa, razão pela
qual solicito o imprescindível apoio dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N°223/2003
Acrescenta parágrafos ao art. 30 da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro

de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às
vítimas de violência no Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 30 da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999, fica

acrescido dos seguintes § 1° e 20:
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"Art. 30 -
§ 1° - Em se tratando de vítima de crime tipificado nos arts. 130 e

213 a 220 do Código Penal Brasileiro, os exames médicos periciais
que se fizerem necessários, ocorrerão em hospital conveniado com o
poder público, onde a vítima terá direito, ainda, a assistência médica e
psicológica.

§ 2° - O poder público oferecerá à vítima do crime relacionado no
parágrafo anterior transporte especial descaracterizado, nos trechos
que vão da delegacia policial ao hospital conveniado e do hospital à
delegacia ou a outro local indicado pela vítima.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Maria José Haueisen
Justificação: A maioria das vítimas de violência sexual, sobretudo as

mulheres, por medo ou vergonha prefere calar-se a expor
publicamente seu drama às autoridades policiais, na hora de
denunciar a violência sofrida.

Não são raros os relatos, vez por outra divulgados pela imprensa, de
mulheres discriminadas pela própria autoridade policial, que deveria
ampará-la.

Preocupadas em mudar esse quadro, as autoridades do Estado de
São Paulo implementaram o Programa Bem Me Quer, pioneiro no
País, que assegura às mulheres e às crianças vítimas de violência
sexual, tratamento diferenciado quando decidem comunicar a
violência à autoridade policial, ou seja, na hora de registrar queixa na
polícia.

Após noticiar o crime na delegacia, a vítima, que, antes do Programa
tinha de se encaminhar por conta própria ao Instituto Médico Legal
para a realização dos exames exigidos por lei e depois procurar
sozinha por atendimento médico, social, psicológico e jurídico, agora é
transportada diretamente da delegacia para um hospital previamente
definido, onde recebe gratuitamente todo o atendimento que a
situação exige.

Os resultados podem ser medidos a partir dos números do Bem Me
Quer em São Paulo: antes do Programa, médicos do Instituto Médico
Legal atendiam, por período de 24 horas, 6 pessoas em média, entre
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mulheres e crianças; hoje, as médicas legistas de plantão no
hospital conveniado atendem, dependendo do dia da semana, até 20
pessoas por período de 24 horas (mulheres e crianças de até 14
anos).

A média de atendimento do Programa é de 12 casos por dia, o
dobro do número de atendimentos antes da existência do Bem Me
Quer.

Os números acima são da própria coordenação do Programa em
São Paulo, que comemora os resultados.

Decidimos; portanto, à luz do sucesso do Bem Me Quer em São
Paulo, propor a implementação de procedimentos semelhantes em
nosso Estado. Na esperança de que as mulheres e crianças mineiras
tenham tratamento mais humano, quando forem vítimas de violência
sexual.

A proposta que submetemos à análise do Poder Legislativo é
praticamente idêntica à implementada em São Paulo, na esperança
de alcançarmos aqui o mesmo sucesso comemorado por nossos
vizinhos paulistas.

A proposta não ofende nenhum princípio constitucional, pois versa
sobre tema da competência do Estado, conforme previu o legislador
constituinte nacional.

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrente mente sobre:

Xl - procedimentos em matéria processual".
A mesma regularidade diante da Constituição da República ocorre

em relação à Carta do Estado, já que o tema "procedimento em
matéria processual' não se encontra entre aqueles cuja competência
para iniciar o processo legislativo tenha sido reservada ao Poder
Executivo e, desta forma, pode ser objeto de projeto de lei da autoria
de qualquer dos membros do Poder Legislativo.

Apresentada na última sessão legislativa, a matéria foi rejeitada pela
Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou formalmente
incorreta; contatos mantidos com a assessoria técnica do Poder
Legislativo, no entanto, garantiram que nova versão do projeto fosse
elaborada, desta feita livre dos vícios anteriormente apontados.

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos nobres Deputados,
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para que nossa proposta seja submetida à apreciação e aprovada
quanto antes.

- 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° 224/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 241/95)

Cria o Fundo Estadual do Trabalho - FET - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica criado o Fundo Estadual do Trabalho - FET -, com base

na Lei Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.
Art. 20 - O FET tem por objetivo o financiamento da folha de

pagamento de empregados em atividades urbana e rural, contribuindo
para o desenvolvimento social e econômico do Estado, bem como
para a manutenção do nível de emprego. Parágrafo único - Podem
recorrer ao FET as microempresas, as pequenas empresas urbanas,
os microprodutores e os pequenos produtores rurais, assim definidos
no art. 20 da Lei n° 10.992, de 19 de dezembro de 1992.

Art. 3° - O FET, de natureza contábil e de caráter rotativo, será
integralizado com os seguintes recursos:

- dotações previstas anualmente no Orçamento do Estado;
II - 15% (quinze por cento) do lucro líquido dos Bancos do Estado;
III - recursos de qualquer origem, desde que não o onerem.
Art. 40 - A contrapartida dos mutuários será, no mínimo, igual a 10%

(dez por cento) do valor total do empréstimo obtido.
Art. 50 - Os financiamentos serão concedidos observando-se as

seguintes condições:
- prazo de carência mínimo de 1 (um) e máximo de 2 (dois) anos a

partir da data de assinatura do contrato;
II - prazo máximo de amortização de 60 (sessenta) meses a partir do

término da carência;
III - comprovação, perante o agente financeiro, da regularidade de

todas as obrigações trabalhistas, bem como a apresentação de livro
de registro de empregados, da Carteira do Trabalho e Previdência
Social dos empregados, de comprovantes de recolhimento
previdenciário, de depósito do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e de atestado do sindicato da categoria do empregado
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comprovando a idoneidade dessas informações.

Art. 6° - As parcelas do financiamento serão liberadas mensalmente
mediante a comprovação do disposto no artigo anterior.

Art. 70 - O débito contraído por microprodutores e pequenos
produtores rurais será convertido em produto, tomando por base o
preço mínimo garantido pelo Governo Federal.

§ 10 - Para os produtos não contemplados com a política de preços
mínimos do Governo Federal será usada a cotação de mercado do dia
da tomada do financiamento.

§ 20 - O produto a que se refere o caput" deste artigo será indicado
pelo mutuário no ato da assinatura do contrato de financiamento.

Art. 80 - Para financiamentos concedidos às empresas de atividade
urbana, a dívida será corrigida pelo índice Geral de Preços - IGP - ou
por outra taxa que vier substituí-lo, mais juros de 1% (um por cento)
ao ano.

Art. 90 - Aqueles beneficiários que, no decorrer do tempo de carência
ou da execução do plano de pagamento aprovado pelos agentes
financeiros, incorrerem em inadimplemento, ou ainda descumprirem
quaisquer normas do contrato terão automaticamente que saldar toda
a dívida.

Art. 10 - O órgão gestor do FET será a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação-Geral - SEPLAN -, que terá, entre
outras, as seguintes atribuições:

- providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no
orçamento do fundo antes de sua aplicação;

II - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa,
acompanhar sua execução e a aplicação das disponibilidades de
caixa em papéis de dívida pública estadual ou em títulos de
instituições financeiras oficiais do Estado;

III - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico do
projeto ou atividade.
Art. 11 - O agente financeiro do FET será o Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, que terá, entre outras,
as atribuições de:

- aplicar os recursos do fundo segundo as normas e os
procedimentos definidos pelo órgão competente;

II - remunerar as disponibilidades temporárias de caixa, a fim de
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evitar a descapitalização do fundo;

III - promover a cobrança dos créditos concedidos, inclusive em
esfera judicial; IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos
colocados à sua disposição.
Art. 12 - O grupo coordenador do FET será composto por

representantes da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação-Geral, da Secretaria de Estado da Fazenda, da
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, da Secretaria de
Estado da Agricultura e Abastecimento,da Secretaria de Estado da
Indústria, Mineração e Comércio, das centrais sindicais que têm sede
regional no Estado de Minas Gerais e do representante do Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE -
MG -, que terá as seguintes atribuições:

- elaborar a política geral de aplicação dos recursos, fixar diretrizes
e prioridades e aprovar o cronograma previsto:

II - recomendar ao gestor a readequação ou a extinção do fundo,
quando necessário;

III - acompanhar a execução orçamentária do fundo.
Art. 13 - Os demonstrativos financeiros, bem como os critérios de

prestação de contas do fundo obedecerão ao disposto na Lei Federal
n°4.320, de 17 de março de 1964, e às normas do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais.

Art. 14 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
Manha Campos
Justificação: A Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, que dispõe

sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo, cria a oportunidade
de termos, no âmbito do Estado, fundos que possam contribuir para
nosso desenvolvimento social e econômico. Embasados nessa lei,
propomos a criação do Fundo Estadual do Trabalho - FET.

E do conhecimento de todos que estamos atravessando uma das
piores crises econômicas, tornando-se da maior relevância a criação
de instrumentos que possibilitem a volta do crescimento econômico
em nosso Estado.

O FET será um instrumento não só de manutenção do nível de
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emprego mas também de geração de novos empregos,
possibilitando a criação de novas empresas e evitando a falência de
muitas outras.

A linha de crédito para a mão-de-obra criada pelo FEl permitirá aos
empregadores, sobretudo os microprodutores e os pequenos
produtores rurais, regularizarem sua situação trabalhista, pois é
sabido que a maioria deles não consegue arcar com todas as
despesas decorrentes das obrigações da relação do trabalho. São
despesas enormes, que acabam por levar os empregadores a
dispensarem seus empregados, colocando-os no desemprego e
contribuindo para o aumento da marginalidade.

A questão do desvio dos financiamentos para outros fins seria
resolvida com o disposto no art. 50 , item III, pois o crédito seria
condicionado à apresentação das referidas comprovações.

Outro problema, sempre levantado quando falamos em aumentar o
poder aquisitivo dos trabalhadores, é a possível inflação resultante
desta medida. Quando propomos, no art. 6 0 do projeto, a liberação
mensal dos recursos, estamos evitando esse perigo, pois o aumento
da massa de salário será correspondente ao aumento da produção ou
vice-versa.

O art. 71 e seus parágrafos criam a possibilidade para que os
microprodutores e os pequenos produtores rurais, que na maioria das
vezes estão descapitalizados, saldem suas dívidas com o produto do
seu trabalho, conseguindo, assim, tranqüilidade em face das
freqüentes oscilações dos preços dos produtos agrícolas,
principalmente na época da safra.

Finalmente, a participação dos sindicatos respectivos aumentaria a
transparência da utilização dos recursos.

Diante dos fatos e da relevância da matéria para o desenvolvimento
do Estado, contamos com o apoio dos nobres Deputados à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 225/2003
Estabelece condição para empresas de transportes coletivos

intermunicipais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os veículos de serviços de transporte rodoviário

intermunicipal de passageiros disporão de aparelho de
radiotransmissão e/ou telefone celular, que possam ser utilizados em
situação de emergência.

Parágrafo único - O disposto no "caput' deste artigo não se aplica
aos veículos da região metropolitana, salvo se houver deliberação em
contrário da Assembléia Metropolitana.

Art. 20 - Os delegatários de serviços de transporte terão prazo de 90
dias, contados a partir da publicação desta lei, para adequar os
veículos de que trata o "caput" do art. 10.

Parágrafo único - A Administração Pública Estadual, dentro do
mesmo prazo assinalado no "caput", provindenciará a necessária
adequação dos contratos de concessão, sem que sejam alteradas as
planilhas de custo.

Art. 3° - A inexistência do aparelho de comunicação de que trata o
art. 1° desta lei constitui infração administrativa punida com multa de
1000 UFIRs (Mil Unidades Fiscais de Referência).

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Pastor George
Justificação: Não podemos deixar de considerar fatos que

acontecem nos ônibus que transitam pelas estradas intermunicipais,
onde o número de acidentes e assaltos tem aumentado dia-a-dia.

Os assaltos acontecem muitas vezes nas estradas, onde os
bandidos pretendem levar tudo dos passageiros - roubo coletivo -,
pois o mundo da criminalidade tem aumentado assustadoramente,
ainda mais neste momento, quando estamos vivenciando índices
altíssimos de desemprego.

Nas estradas, podem acontecer um acidente, um assalto, ou um
passageiro pode passar mal de forma grave, necessitando-se de um
socorro médico, de um hospital ou de uma Delegacia de Policia.

Há que se tomar uma medida preventiva, levando as empresas de
transportes intermunicipais a colocarem aparelhos de comunicação
em seus veículos.

Na interpretação dos especialistas em Direito "a Administração
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Pública necessita de alguns privilégios nas relações contratuais; por
isso, é cediço haverem as chamadas cláusulas exorbitantes, que são
repelidas no Direito Comum". Segundo o professor em Direito
Administrativo, Hely Lopes Meireles, "Por cláusulas exorbitantes
devemos entender que são as que excedem do Direito Comum para
consignar uma vantagem ou uma restrição à Administração ou ao
contrato".

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta proposição.

- 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°226/2003
Autoriza a alienação dos bens que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a alienar as aeronaves de

sua propriedade, na forma da Lei Federal n° 8.666, de 1993, sendo-
lhe permitido conservar a propriedade de um helicóptero, que deverá
ser utilizado exclusivamente para uso oficial e em serviço.

Parágrafo único - As viagens que se fizerem necessárias para o
exercício do mandato de Governador de Estado deverão ser feitas no
helicóptero remanescente ou em aviões de carreira, observada a
cotação de preços prevista na Lei Federal n°8.666, de 1993.

Art. 20 - Os valores auferidos com a alienação dos bens de que trata
esta lei serão destinados a programas de habitação popular.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Roberto Carvalho
Justificação: A medida ora proposta busca gerar maior economia

para os cofres públicos. A manutenção de aeronaves pelo Governo
gera gastos vultosos e desnecessários, sendo sabido que a
administração pública goza de descontos significativos ao adquirir
passagens aéreas no mercado. A conservação de um helicóptero para
as viagens consideradas urgentes é suficiente para o atendimento do
Governador do Estado.

Na esteira de proposta apresentadas pelo governador do Estado,
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que surgem fundamentadas na necessidade de se reduzirem
despesas, apontando sempre para a remuneração e para os direitos
dos servidores públicos como os maiores responsáveis pelo caos
financeiro do Estado, sugerimos essa alternativa real, factível e de
grande alcance popular para se obter considerável economia para os
cofres públicos.

Conhecendo a carência habitacional da população, destinamos o
valor auferido com a venda das aeronaves a programas habitacionais,
especialmente para os atingidos pelas últimas chuvas, muitos dos
quais ainda se encontram desabrigados ou regressaram para áreas
de risco.

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

PROJETO DE LEI N°227/2003
Cria o Museu Carlos Drummond de Andrade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura, o

Museu Carlos Drummond de Andrade.
Art. 20 - O Museu Carlos Drummond de Andrade tem por finalidade

preservar, estudar, expor e divulgar a literatura mineira, especialmente
a vida e a obra de Carlos Drummond de Andrade, assim como
preservar e divulgar manifestações culturais populares mineiras.

Art. 30 - Para a consecução de seus objetivos, o Museu Carlos
Drummond de Andrade deverá:

- criar um banco de dados para catalogar e cadastrar todas as
obras literárias produzidas por escritores mineiros;

II - criar um banco de dados para catalogar e cadastrar as obras de
Carlos Drummond de Andrade;

III - coletar testemunhos de sua vida e da dos demais autores
mineiros, por meio de documentos escritos, depoimentos orais e
registros visuais;

IV - constituir acervo de obras, fotos, manuscritos e objetos para
exposição;

V - organizar grupos de estudos, cursos e palestras;
VI - realizar, coordenar, centralizar e arquivar pesquisas, teses e

monografias que tenham por objeto a literatura mineira;
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VII - documentar momentos distintos do processo de formação da

cultura mineira;
VIII - pesquisar e documentar manifestações culturais populares

mineiras.
Art. 40 - O Museu Carlos Drummond de Andrade deverá reservar

espaço físico e infra-estrutura para apresentação de artistas mineiros,
grupos folclóricos, cantores populares, corais, grupos de teatro e
outros.

Art. 5° - O Museu Carlos Drummond de Andrade deverá destinar um
dia da semana para visitação pública gratuita, assim como
desenvolver programas específicos para o atendimento de crianças,
adolescentes e grupos de estudantes.

Art. 60 - Fica o Palácio das Mangabeiras destinado à instalação da
sede do Museu Carlos Drummond de Andrade.

Ar. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
Roberto Carvalho
Justificação: A criação do Museu Carlos Drummond de Andrade tem

por objetivo homenagear um dos maiores ícones da literatura
brasileira, nascido em Itabira, Minas Gerais, o qual teve o centenário
de nascimento comemorado em 2002. O seu objetivo será o de
preservar e divulgar a vida e a obra desse grande escritor e poeta,
assim como constituir-se num centro de referência da literatura e da
cultura popular mineira.

Sugerimos a utilização do Palácio das Mangabeiras para essa
finalidade, dando-se destinação de interesse público a um imóvel ora
ocioso, cuja onerosa manutenção não se justifica diante da realidade
financeira da administração pública estadual.

- 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° 22812003
Declara de utilidade pública o Grupo Reviver - Centro de

Reabilitação, com sede no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Reviver -
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Centro de Reabilitação, com sede no Município de Muriaé.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2003.
Roberto Ramos
Justificação: O Projeto Reviver - Centro de Reabilitação é uma

instituição civil sem fins lucrativos fundada em 27/10/98 e que, desde
então, vem prestando serviços relevantes à população, promovendo a
recuperação de pessoas que sejam dependentes de drogas em geral.
O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o
trabalho para a população carente de nosso Estado, pelo que conto
com o apoio dos nobres colegas à aprovação do presente projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI N°229/2003
Estrutura a Carreira do Pessoal da Educação e cria os cargos que

compõem as classes que a constituem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1° - Estrutura a carreira dos servidores públicos que prestam
serviços à Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais - a
Carreira do Pessoal da Educação -, institui o Plano de Carreira e cria
os cargos de provimento efetivo que compõem as classes que
constituem a Carreira do Pessoal da Educação.

Art. 20 - Na estrutura da Carreira do Pessoal da Educação,
observam-se os princípios:

- da valorização do profissional da Educação, que pressupõe:
a) a unicidade do regime estatutário;
b) a manutenção de um sistema permanente de formação

continuada acessível a todo servidor, nos termos desta lei, com vistas
ao seu aperfeiçoamento profissional e à sua ascensão na carreira;

c) o estabelecimento de normas e critérios que privilegiam, para fins
de promoção na carreira, o mérito funcional, a formação continuada e
o esforço pessoal do servidor, preponderantemente sobre o seu
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tempo de serviço;

d) a remuneração compatível com a complexidade das tarefas
atribuídas ao servidor e o nível de responsabilidade dele exigida para
desempenhar com eficiência as atribuições do cargo efetivo de que é
ocupante;

li - da humanização do serviço público, que pressupõe, no caso
especifico da Secretaria de Estado da Educação, a garantia:

a) da gestão democrática;
b) do oferecimento de condições de trabalho adequadas para a

participação do servidor em atividades coletivas;
c) da observância do Plano de Desenvolvimento da Educação

Pública Estadual e, nas escolas estaduais, dos respectivos projetos
político-pedagógicos.

Art. 30 - Para efeito desta lei, entende-se por:
- servidor público, ou servidor, a pessoa que oficialmente exerce

cargo público ou função gratificada e que seja remunerado pelos
cofres públicos;

II - cargo público, ou cargo, a mais simples, permanente e indivisível
unidade de ocupação funcional, criada por lei, com denominação
própria e atribuições definidas, destinada a ser ocupada por servidor
público;

III - cargo público de provimento efetivo, ou cargo efetivo, o ocupado
definitivamente por servidor aprovado em concurso público e nele
legalmente investido;

IV - função gratificada, a de livre nomeação e exoneração, que se
destina a ser exercida, exclusivamente, por servidor ocupante de
cargo efetivo, a quem se atribui atividade de assessoramento, chefia
ou direção, ou outra, para a qual ainda não tenha sido criado o cargo
respectivo;

V - classe, o conjunto de cargos efetivos de mesma denominação,
para exercício dos quais se exige nível de escolaridade e de
responsabilidade compatíveis com a sua natureza e com a
complexidade das atribuições que lhes são próprias;

VI - carreira, o conjunto de classes, com os respectivos cargos
efetivos;

VII - plano de carreira, o conjunto dos princípios e das normas:
a) que disciplinam a carreira;
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b) que relacionam as respectivas classes de cargos efetivos com

os níveis de escolaridade e de remuneração dos servidores que os
ocupam;

c) que estabelecem critérios para promoções na carreira.
Capitulo lI

Da Carreira e do Plano de Carreira do Pessoal da Educação
Seção 1

Das Classes e dos Cargos Efetivos
Art. 40 - Constituem a Carreira do Pessoal da Educação as classes

de cargos efetivos que se seguem, criados por esta lei:
- Professor da Educação Básica:

a) da área 1 - PEB1, a ser ocupado por servidor que atue na
educação infantil e nos anos iniciais, ou ciclos correspondentes, do
ensino fundamental;

b) da área 2 - PEB2, com denominação complementar, que indica o
conteúdo lecionado, a ser ocupado por servidor que atue nos anos
finais, ou ciclos correspondentes, do ensino fundamental, e no ensino
médio.

II - Pedagogo - PEDG -;
III - Auxiliar da Educação - AXDE -;
IV - Auxiliar de Multimeios Didáticos - AXMD -;
V - Ajudante da Educação - AJDE -;
VI - Fonoaudiólogo - FONO -;
VII - Terapeuta Ocupacional - TEOC -;
VIII - Psicólogo - PSCG -;
IX - Fisioterapeuta - FISI -;
X - Assistente Social - ASSO -;
Xl - Assistente da Educação Especial - ASEE -;
XII - Programador de Informática Educacional - PIED -;
XIII - Administrador Educacional - ADED -;
XIV - Especialista em Processamento de Dados Educacionais -

EPED -;
XV - Auxiliar Educacional - AXED -;
XVI - Auxiliar de Multimeios - AXMM -;
XVII - Ajudante Educacional - AJED -;
XVIII - Motorista - MOTO.
Art. 50 - Os cargos efetivos que compõem as classes que constituem
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a Carreira do Pessoal da Educação são lotados:

- em escola estadual que cuida da educação básica, em suas
diversas modalidades, e em conservatório estadual de música, os dos
incisos 1 a V;

II - em escola estadual que atende, exclusivamente, educandos
portadores de necessidade especiais, os dos incisos VI a Xl;

III - em órgão regional e no órgão central da Secretaria de Estado da
Educação o do inciso II e os dos incisos XII a XVII.

Parágrafo único - A lotação de cargos em escola estadual indígena
obedece a critérios próprios, previstos em regulamento, a fim de que
sejam respeitadas e atendidas as necessidades e as peculiaridades
de cada etnia.

Art. 60 - São atribuições e atividades próprias dos servidores que
ocupam os cargos efetivos que compõem as classes que constituem a
Carreia do Pessoal da Educação as descritas no Anexo 1 desta lei.

Art. 70 - Extinguem-se, com a vacância, respeitadas as normas de
transição estabelecidas no Capítulo III desta lei, os cargos efetivos
das classes que constituem os atuais quadros de pessoal da
Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, bem como esses
próprios quadros.

Art. 80 - Além das funções próprias dos cargos que compõem as
classes que constituem a Carreira do Pessoal da Educação, o servidor
pode exercer:	 -

- a função gratificada de Diretor de órgão Regional da Secretaria
de Estado da Educação;

II - a função gratificada de Diretor de Escola Estadual;
III - a função gratificada de Vice-Diretor de Escola Estadual;
IV - a função de Coordenador Pedagógico, em Escola Estadual;
§ 1° - As funções a que se referem os incisos 1, II e III deste artigo:
a) são gratificadas, na forma do art. 25 e do Anexo IV desta lei;
b) Exigem dos servidores que as exercem quarenta horas semanais

de trabalho, com dedicação exclusiva;
§ 2 0 - A função a que se refere o inciso IV exige do servidor que a

exerce vinte e duas horas semanais de trabalho.
Art. 9° - A atribuição, a servidor da Carreira do Pessoal da

Educação, das funções referidas no art. 8 0 desta lei é feita:
- no caso das previstas nos incisos 1, II e III, da forma revista em
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resolução do Secretário de Estado da Educação elaborada com a
participação de representante dos trabalhadores da educação;

II - no caso da prevista no inciso IV, por escolha feita pelos
servidores em exercício na escola, devendo essa escolha recair em
servidor ocupante de cargo efetivo de Professor da Educação Básica.

Seção II
Dos Níveis

Art. 10 - Os cargos efetivos que compõem as classes que
constituem a Carreira do Pessoal da Educação são escalonados por
níveis, designados:

- o mais simples, por X;
II - os demais, em ordem crescente, pelos números romanos 1, II, III

e IV.
Art. 11 - Os níveis dos cargos efetivos constituem as linhas de

promoção vertical do servidor na Carreira do Pessoal da Educação e
são atribuídos a esses cargos, em cada classe, de acordo com a
formação ou a titulação dos servidores que os ocupam, da forma
prevista no Anexo II desta lei.

Seção III
Dos Graus

Art. 12 - Cada nível dos cargos efetivos que compõem as classes
que constituem a Carreira do Pessoal da Educação tem quinze graus,
designados por letras maiúsculas, de A a P, em ordem crescente.

Art. 13 - As séries dos graus a que o artigo anterior se refere
constituem as linhas de promoção horizontal do servidor na Carreira
do Pessoal da Educação.

Seção IV
Do Ingresso

Art. 14 - O ingresso do servidor na Carreira do Pessoal da Educação
se dá no momento de sua investidura em um dos cargos efetivos que
compõem as classes relacionadas no art. 40 desta lei.

Art. 15 - A investidura em qualquer um dos cargos efetivos da
Carreira do Pessoal da Educação depende de prévia aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, em que será
exigido, no mínimo, do interessado:

- em cargo da classe de Professor de Educação Básica:
a) da área 1, prova de que tem formação em nível de ensino
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superior obtida em cursos de licenciatura de graduação plena;

b) da área 2, prova de que tem formação em nível de ensino
superior obtida em curso de licenciatura, de graduação plena, no
conteúdo adequado, ou formação em nível de ensino superior obtida
em outro curso, desde que relacionado com a área de conhecimento
específica do currículo, cumulada com formação pedagógica
complementar obtida nos termos da legislação vigente;

II - em cargo da classe de Pedagogo:
a) prova de que tem formação em nível de ensino superior obtida em

curso de licenciatura em Pedagogia, de graduação plena, ou formação
em nível de ensino superior obtida em curso de licenciatura em outra
área de conhecimento, cumulada com titulação em nível de pós-
graduação, específica;

b) prova de que tem experiência de, no mínimo, dois anos de
docência na educação básica;

III - em cargo das classes de Auxiliar da Educação e de Auxiliar
Educacional, prova de que tem formação em nível de ensino médio
obtida em curso que proporcione, além da formação geral, preparação
para exercício de profissões técnicas;

IV - em cargo das classes de Auxiliar de Multimeios Didáticos,
Auxiliar de Multimeios, Especialistas em Processamento de Dados
Educacionais e Assistente da Educação Especial, prova de que tem
formação em nível de ensino médio;

V - em cargo das classes de Ajudante da Educação e Ajudante
Educacional, prova de que tem formação em nível de ensino
fundamental;

VI - em cargo das classes de Fonoaudiólogo, Terapeuta
Ocupacional, Psicólogo, Fisioterapeuta e Assistente Social;

a) prova de que tem formação em nível de ensino superior obtida em
curso de graduação plena, especifica;

b) prova de que se encontra regularmente registrado no órgão de
classe, quando tal registro for exigido por lei;

XII - em cargo da classe de Programador de Informática
Educacional, prova de que tem formação em nível de ensino superior
obtida em curso específico, de graduação plena;

XIII - em cargo da classe de Administrador Educacional, prova de
que tem formação em nível de ensino superior, em qualquer curso de
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graduação plena;

XIV - em cargo da classe de Motorista:
a) prova de que tem formação em nível de ensino fundamental;
b) prova de que é habilitado para conduzir veículos, na forma da

legislação própria.
Art. 16 - O concurso público a que se refere o art. 15 visa a

preencher cargos efetivos vagos das classes que constituem a
Carreira do Pessoal da Educação.

Parágrafo único - A investidura do aprovado no concurso público, no
cargo efetivo a que concorreu, dá-se no nível e no grau iniciais desse
cargo.

Seção V
Da Jornada de Trabalho

Art. 17 - A jornada de trabalho dos cargos efetivos das classes:
- de Professor da Educação Básica das áreas 1 e 2 e Assistente da

Educação Especial é de vinte e duas horas semanais, das quais:
a) dezesseis destinam-se à regência de turmas ou de aulas;
b) seis destinam-se ao desenvolvimento de atividades prevista no

projeto político-pedagógico da escola;
II - de Pedagogo, Fonoaudiólogo, Terapeuta Educacional, Psicólogo,

Fisioterapeuta e Assistente Social pode ser:
a) parcial, de vinte e duas horas semanais;
b) integral, de quarenta horas semanais, com dedicação exclusiva;
II - de Auxiliar da Educação, Auxiliar de Multimeios Didáticos,

Ajudante da Educação, Ajudante Educacional e Motorista é de trinta
horas semanais;

IV - de Programador de Informática Educacional, Administrador
Educacional, Especialista em Processamento de Dados Educacionais,
Auxiliar Educacional e Auxiliar de Multimeios é de quarenta horas
semanais;

Parágrafo único - Entre as atividades a que se refere a alínea "b" do
inciso 1 deste artigo, o projeto político-pedagogico da escola deve
prever as de planejamento, preparação e avaliação do trabalho
didático-pedagógico, bem como as destinadas à articulação da escola
com a sua comunidade e à capacitação profissional dos servidores.
- Art. 18 - A jornada de trabalho das funções gratificadas de Diretor de
órgão Regional da Secretaria de Estado da Educação, Diretor de
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Escola Estadual e Vice-Diretor de Escola Estadual é de quarenta
horas semanais, como dedicação exclusiva.

Art. 19 - O servidor que exerce cargo de dedicação exclusiva não
pode ocupar outro cargo, emprego ou função na área pública, seja na
União, seja em outro Estado, território ou município, mesmo o
licitamente acumulável.

Seção VI
Do Vencimento Básico dos Cargos Efetivos que Compõem as Classes

da Carreira do Pessoal da Educação e da Remuneração dos
Servidores que os Ocupam

Art. 20 - A cada um dos cargos efetivos que compõem as classes
que constituem a Carreira do Pessoal da Educação corresponde um
vencimento básico.

Art. 21 - Vencimento básico de um cargo efetivo é a retribuição
pecuniária mínima devida ao servidor pelo exercício desse cargo.

Art. 22 - O vencimento básico do cargo efetivo:
- no nível e no grau iniciais é o fixado no Anexo III;

II - nos demais níveis e graus é esse valor, acrescido:
a) de 5% (cinco por cento), se o servidor que o ocupa é promovido,

por progressão vertical, do Nível X para o Nível 1;
b) de 10% (dez por cento), se o servidor que o ocupa é promovido,

por progressão vertical, para o Nível II;
c) de 30% (trinta por cento), se o servidor que o ocupa é promovido,

por progressão vertical, para o Nível III;
d) de 50% (cinqüenta por cento), se o servidor que o ocupa é

promovido, por progressão vertical, para o Nível IV;
e) de 8% (oito por cento), se o servidor que o ocupa é promovido,

por progressão horizontal.
Art. 23 - Além do vencimento básico, o servidor que ocupa qualquer

um dos cargos efetivos que constituem as classes da Carreira do
Pessoal da Educação faz jus à percepção das vantagens pecuniárias
criadas por lei.

Art. 24 - O vencimento básico do cargo efetivo que ocupa mais as
vantagens pecuniárias a que se refere o art. 23 compõem a
remuneração do servidor.

Seção VII
Das Vantagens Pecuniárias
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Art. 25 - Constituem vantagens pecuniárias devidas ao servidor:

- gratificações, que incidem sobre o vencimento básico do cargo
efetivo ocupado pelo servidor, observada a regra estabelecida pela
norma contida no § 1° deste artigo:

a) de 100% (cem por cento), pelo exercício da função de Diretor de
Orgão Regional da Secretaria de Estado da Educação - FG- DOR -;

b) de 25% (vinte e cinco por cento), 50% (cinqüenta por cento), 75%
(setenta e cinco por cento) ou 100% (cem por cento), conforme o
número de turmas do estabelecimento, na forma do disposto no
Anexo IV desta lei, pelo exercício da função de Diretor de Escola
Estadual ou de estabelecimento similar - FO-DE - , com quatro níveis;

c) de 20% (vinte por cento), 40% (quarenta por cento), 60%
(sessenta por cento) ou 80% (oitenta por cento), conforme o número
de turmas do estabelecimento, na forma do disposto no Anexo IV
desta lei, pelo exercício da função de Vice-Diretor de Escola Estadual
ou de estabelecimento similar - FG-VD -, com quatro níveis;

II - gratificação de 20% (vinte por cento), calculada sobre o
vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor:

a) pelo trabalho em escola que atende, exclusivamente, educandos
portadores de necessidades especiais;

b) pelo trabalho em escola localizada em zona rural;
c) pelo trabalho em escola de difícil acesso ou provimento,

classificada como tal por meio de resolução do Secretário de Estado
da Educação;

d) pelo trabalho em local inóspito ou insalubre, definido como tal por
meio de resolução do Secretário de Estado da Educação;

e) pelo trabalho noturno, considerado como tal o realizado a partir
das dezoito horas.

§ 1° - No caso do inciso 1 deste artigo, considera-se vencimento
básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor o vencimento básico
fixado para esse cargo com jornada de trabalho de quarenta horas
semanais, independentemente da jornada que o servidor, de fato,
cumpre.

§ 2° - A gratificação devida pelo trabalho noturno pode ser paga
proporcionalmente às horas trabalhadas a partir das dezoito horas;

§ 30 - As vantagens pecuniárias previstas neste artigo são devidas
durante o tempo em que persistir a situação ou a condição que as
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justificam;

§ 40 - As gratificações previstas deste artigo não são acumuláveis.
Seção VIII
Das Férias

Art. 26 - O servidor ocupante de cargo efetivo das classes que
constituem a Carreira do Pessoal da Educação tem férias anuais:

- de quarenta e cinco dias, o ocupante de cargo da classe de
Professor de Educação Básica das áreas 1 e 2, quando no exercício
da regência ou da função de coordenador pedagógico, e o ocupante
de cargo das classes de Pedagogo e de Assistente da Educação
Especial;

II - trinta dias, o ocupante de cargo da classe de Professor de
Educação Básica das áreas 1 e 2, quando no exercício de outras
atividades ou funções, e o ocupante de cargo das demais classes da
carreira.

Parágrafo único - As férias do servidor em exercício em escola
estadual ou em estabelecimento similar são gozadas nos períodos de
recessos e de férias escolares, de forma a atender às necessidades
didáticas e administrativas dos estabelecimentos, de acordo com o
que dispuser, a respeito, o respectivo calendário.

Seção IX
Da Formação Continuada

Art. 27 - O sistema permanente de formação continuada a que se
refere à alínea "b" do inciso 1 do art. 2 0 desta lei compreende:

- atividades e cursos programados, realizados e desenvolvidos pela
Secretaria de Estado da Educação;

II - cursos ministrados por instituições regularmente autorizadas para
ministrá-los.

§ 10 - E garantido ao servidor ocupante de cargo efetivo da Carreira
do Pessoal da Educação que atende aos requisitos previstos em
resolução do Secretário de Estado da Educação o acesso aos cursos
e às atividades de que trata este artigo.

§ 2° - Para desenvolver atividade ou freqüentar os cursos previstos
no inciso 1 deste artigo, o servidor deve enquadrar-se nas condições
estabelecidas, para cada caso, em resolução do Secretário de Estado
da Educação.

§ 30 - Para freqüentar os cursos referidos no inciso II deste artigo, o
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servidor pode requerer ao Secretário de Estado da Educação, e dele
obter, licença remunerada, por um período de até dois anos,
prorrogável por mais um, desde que:

a) seja estável no serviço público;
b) atenda aos requisitos específicos para o caso, estabelecidos em

resolução do Secretário de Estado da Educação;
c) celebre compromisso formal com o Estado de Minas Gerais de

que, depois de gozada a licença, retornará ao exercício de seu cargo
e dele não se desligará, voluntariamente, pelo mesmo tempo da
licença, no mínimo, sob pena de ter de repor aos cofres públicos o
valor da remuneração que lhe foi paga durante o seu afastamento;

d) não tenha obtido licença desse tipo, mesmo que para freqüentar
outro curso) nos três últimos anos;

Art. 28 - E de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o tempo
da licença para freqüentar curso a que se refere o § 1° do artigo
anterior.

Art. 29 - São prioritários os cursos, as atividades e os programas de
treinamento que tenham por objetivo a habilitação de professores
leigos.

Seção Xl
Das Promoções

Art. 30 - O servidor é promovido na Carreira do Pessoal da
Educação:

- por progressão vertical;
II - por progressão horizontal.
Art. 31 - As modalidades de promoção referidas no artigo anterior

são independentes uma da outra.
Art. 32 - A promoção por progressão vertical é a que ocorre, a

qualquer tempo, pela mudança do nível atual do cargo ocupado pelo
servidor para o imediatamente superior, por força de sua formação ou
titulação.

Art. 33 - A promoção por progressão vertical depende de pedido do
servidor formalizado em requerimento instruído com prova da
formação ou da titulação própria do nível a que pretende ser elevado.

Parágrafo único - A promoção a que se refere este artigo produz
efeitos a partir da data do protocolo do requerimento nele
mencionado.
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Art. 34 - Para efeito da promoção por progressão vertical, a

titulação do servidor, se for o caso, deve ser comprovada por meio de
certificado de pós-graduação 'lato sensu" ou título de pós- graduação
"stricto sensu" expedido por instituição regularmente autorizada para
ministrar cursos ou desenvolver programas:

- voltados para a área da educação, para os ocupantes de cargos
das classes de Professor de Educação Básica 1 e 2 e de Pedagogo;

II - voltados para área de atuação do servidor, para os ocupantes de
cargos das demais classes.

Art. 35 - A promoção por progressão horizontal é a que ocorre pela
mudança do grau atual do nível em que o servidor estável no serviço
público se encontra para o grau subseqüente, por força de seu tempo
de serviço e de seu desempenho.

Art. 36 - A promoção por progressão horizontal depende de pedido
do servidor estável no serviço público, formalizado por requerimento
instruído com prova:

- de que se encontra no efetivo exercício de seu cargo;
II - de que sua última promoção por progressão horizontal, se já

obteve alguma, ocorreu há pelo menos dois anos;
III - de que durante o tempo a que se refere o inciso II deste artigo:
a) não esteve afastado do efetivo exercício de seu cargo por mais de

dez dias, continuados ou não;
b) não foi punido com pena de suspensão:
IV - de que a avaliação de seu desempenho recomenda a

promoção.
§ 1° - Na hipótese da alínea "a" do inciso III, não se computam os

dias de afastamentos permitidos por lei.
§ 20 - A avaliação de desempenho a que se refere o inciso IV deste

artigo:
- pressupõe a existência do sistema permanente de formação

continuada a que se refere a alínea "b" do inciso 1 do art. 2 0 desta lei;
II - visa ao aperfeiçoamento profissional do servidor;
III - é processual, contínua, formativa e diagnóstica;
IV - obedece a critérios e parâmetros definidos em lei, que incluem a

garantia, ao servidor a ela sujeito, do direito ao contraditório e à ampla
defesa.

§ 3° - A promoção a que se refere este artigo produz efeitos a partir
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da data do protocolo do requerimento nele mencionado.

Capítulo III
Disposições Transitórias

Art. 37 - O servidor que na data da publicação desta lei ocupa cargo
efetivo dos atuais quadros de pessoal da Secretaria da Educação
pode optar por ser enquadrado em cargo efetivo da Carreira do
Pessoal da Educação, na forma do Anexo V desta lei.

Art. 38 - O servidor que na data da publicação desta lei ocupa cargo
efetivo dos atuais quadros de pessoal da Secretaria de Estado da
Educação com jornada de trabalho de trinta horas semanais e que faz
a opção de enquadramento em cargo efetivo da Carreira do Pessoal
da Educação, na forma do artigo anterior, pode optar, também, pela
alteração da jornada para a de quarenta horas semanais, se for
possível essa alteração.

Art. 39 - O servidor que na data da publicação desta lei ocupa cargo
efetivo de magistério dos atuais quadros de pessoal da Secretaria de
Estado da Educação e está lotado no órgão central ou em órgão
regional da Secretaria de Estado da Educação com amparo no art. 11
da Lei n°9.346, de 5 de dezembro de 1986, pode optar:

- por seu enquadramento em cargo efetivo da Carreira do Pessoal
da Educação, na forma do Anexo V desta lei, e pela assunção das
funções próprias desse cargo, em escola estadual;

II - por permanecer na situação em que se encontra, regido pela
atual legislação de pessoal, até que se aposente.

Art. 40 - As opções a que se refere os arts. 37 a 39:
- devem ser manifestadas, formalmente, pelo interessado, no prazo

de sessenta dias contados da data da publicação desta lei;
II - são irretratáveis, uma vez formalizadas.
Art. 41 - O enquadramento feito por opção do servidor produz efeitos

financeiros depois de decorridos sessenta dias contados da data da
manifestação a que se refere o inciso 1 do artigo anterior.
Art. 42 - Em qualquer hipótese, se, em decorrência de

enquadramento, o servidor tiver reduzida sua remuneração, a
diferença ser-lhe-á paga a título de vantagem pessoal, que adere,
para todos os efeitos, ao vencimento básico de seu novo cargo
efetivo.

Art. 43 - O fato de o servidor não optar pelo enquadramento em
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cargo efetivo da Carreira do Pessoal da Educação no prazo do art.
45 cria presunção absoluta de que ele optou por permanecer na
situação em que se encontra, regido pela atual legislação de pessoal.

Art. 44 - Apenas para fins de remuneração, aplica-se ao ocupante de
função pública estável no serviço público as regras deste capítulo.

Art. 45 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 46 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2003.
Rogério Correia

Anexo 1
Atribuições e Atividades Próprias dos Servidores que Ocupam os

Cargos Efetivos que Compõem as Classes que Constituem a Carreira
do Pessoal da Educação

1 - Professor da Educação Básica:
1.1 - exercer a docência na educação básica, responsabilizando-se

pela regência de turmas ou de aulas;
1.2 - participar do processo que envolve o planejamento, a

construção, a execução e a avaliação do projeto político- pedagógico
da escola;

1.3 - participar da elaboração do calendário escolar;
1.4 - participar das atividades de articulação e integração da escola

com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar;
1.5 - participar de cursos, atividades e programas de capacitação

profissional, quando convocado ou convidado;
1.6 - outras, previstas no regulamento desta lei e no regimento

escolar, que integra o projeto político-pedagógico da escola.
2 - Pedagogo:
2.1 - exercer atividades de apoio à docência na educação básica,

especialmente como articulador das atividades de planejamento,
construção, execução e avaliação do projeto político- pedagógico da
escola;

2.2 - coordenar a elaboração do calendário escolar;
2.3 - coordenar o processo pedagógico no cotidiano da escola, como

articulador das relações internas da escola e das externas, entre a
escola e as famílias dos educandos, a comunidade escolar e
instituições, como os Conselhos Tutelares;

2.4 - coordenar as atividades do Conselho de Classe;
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2.5 - colaborar com os professores da escola e com as famílias

dos educandos, no acompanhamento do desenvolvimento destes
últimos;
2.6 - coordenar, no âmbito da escola, cursos, atividades e

programas de capacitação profissional, deles participando, também;
2.7 - realizar estudos e levantamentos, qualitativos e quantitativos,

indispensáveis ao desenvolvimento do sistema educacional ou da
escola;

2.8 - compor, juntamente com
Coordenadores Pedagógicos da
Escola, com funções definidas em
da Educação;

2.9 - assegurar a regularidade
todos os seus aspectos;

o Diretor, os Vice-Diretores e os
escola, o Conselho Pedagógico da
resolução do Secretário de Estado

do funcionamento da escola, em

2.10 - orientar a organização dos processos de criação, a
autorização de funcionamento, o reconhecimento e o registro de
escolas, no âmbito de sua área de atuação;

2.11 - responsabilizar-se pelo fluxo correto e regular de informações
entre as escolas, os órgãos regionais e o órgão central da Secretaria
de Estado da Educação;

2.12 - outras, previstas no regulamento desta lei e no regimento
escolar, que integra o projeto político-pedagógico da escola.

3 - Auxiliar da Educação:
3.1 - participar do processo que envolve o planejamento, a

construção, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico
da escola;

3.2 - exercer, na escola, atividades de suporte administrativo-
pedagógico;

3.3 - responsabilizar-se pelo expediente das secretarias da escola;
3.4 - organizar e manter atualizados os registros escolares, a fim de

que seja assegurado o acompanhamento da vida escolar dos
educandos;

3.5 - organizar e manter atualizados os registros funcionais
individuais dos servidores da escola;

3.6 - organizar e manter atualizado o sistema de informações legais
e regulamentares do interesse da escola e dos servidores que nela
têm exercício;
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3.7 - outras, previstas no regulamento desta lei e no regimento

escolar, que integra o projeto político-pedagógico da escola.
4 - Auxiliar de Multimeios Didáticos:
4.1 - participar do processo que envolve o planejamento, a

construção, a execução e a avaliação do projeto político- pedagógico
da escola;

4.2 - organizar e manter organizadas, em condições de ser utilizadas
pelos interessados, a biblioteca e a videoteca da escola;

4.3 - cuidar do material esportivo da escola;
4.4 - cuidar do equipamento e do material de laboratório da escola;
4.5 - responsabilizar-se pelos serviços de datilografia, digitação e

reprograf ia na escola;
4.6 - outras, previstas no regulamento desta lei e no regimento

escolar, que integra o projeto político-pedagógico da escola.
5 - Ajudante da Educação:
5.1 - participar do processo que envolve o planejamento, a

construção, a execução e a avaliação do projeto político- pedagógico
da escola;

5.2 - executar trabalhos de limpeza, conservação e manutenção de
locais, móveis e utensílios na escola;

5.3 - cuidar da guarda e conservação dos alimentos recebidos ou
adquiridos pela escola;

5.4 - preparar e servir a merenda escolar;
5.5 - outras, previstas no regulamento desta lei e no regimento

escolar, que integra o projeto político-pedagógico da escola.
6	-	Fonoaudiólogo,	Terapeuta	Educacional,	Psicólogo,

Fisioterapeuta e Assistente Social:
6.1 - participar do processo que envolve o planejamento, a

construção, a execução e a avaliação do projeto político- pedagógico
da escola;

6.2 - exercer sua profissão, no âmbito da escola, tendo em vista as
necessidades dos educandos;

6.3 - outras, específicas, previstas no regulamento desta lei e no
regimento escolar, que integra o projeto político-pedagógico da
escola.

7 - Assistente da Educação Especial:
7.1 - participar do processo que envolve o planejamento, a
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construção, a execução e a avaliação do projeto político-
pedagógico da escola;

7.2 - cuidar do bem-estar e da integridade dos educandos da escola;
7.3 - realizar atividades lúdicas na escola;
7.4 - supervisionar a manutenção do equipamento e do material

pedagógico da escola;
7.5 - outras, previstas no regulamento desta lei e no Regimento

Escolar, que integra o projeto político-pedagógico da escola.
8 - Programador de Informática Educacional:
8.1 - prestar assessoria técnica na concepção, preparação e

produção do material didático e de divulgação institucional do órgão
em que trabalha;

8.2 - coletar, selecionar e organizar dados e informações
educacionais;

8.3 - acompanhar o desenvolvimento de ações relacionadas com os
programas e projetos da Secretaria de Estado da Educação;

8.4 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas
internas do órgão em que trabalha.

9 - Administrador Educacional:
9.1 - elaborar normas e instruções relacionadas com administração

de pessoal, material, patrimônio, serviços gerais, organização e
funcionamento das escolas e orientar sua aplicação;

9.2 - elaborar instruções para execução do plano de trabalho anual
do órgão em que trabalha e orientar essa execução;

9.3 - coordenar, assessorar e avaliar os programas e projetos
educacionais;

9.4 - analisar a adequação de planos curriculares;
9.5 - elaborar planos de contas, balancetes e balanços e executar

outros serviços contábeis;
9.6 - analisar e avaliar prestações de contas;
9.7 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas

internas do órgão em que trabalha.
10 - Especialista em Processamento de Dados Educacionais:
10.1 - processar a inclusão, a atualização e a exclusão de dados do

sistema de informações do órgão em que trabalha;
10.2 - cuidar da consistência dos dados incluídos nesse sistema;
10.3 - prestar assessoria relacionada com a utilização e consulta de
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informações;

10.4 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas
internas do órgão em que trabalha.

11 - Auxiliar Educacional:
11.1 - cuidar da execução das atribuições e atividades próprias dos

cargos de Programador de Informática Educacional, Administrador
Educacional e Especialista em Processamento de Dados, sob a
supervisão destes;

11.2 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas do
órgão em que trabalha.

12- Auxiliar de Multimeios:
12.1 - as mesmas atribuições e atividades próprias do cargo efetivo

de Auxiliar de Multimeios Didáticos, adaptadas e adequadas às
demandas e necessidades do órgão em que o cargo é lotado;

12.2 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas
internas específicas.

13- Ajudante Educacional:
13.1 - as mesmas atribuições e atividades próprias do cargo efetivo

de Ajudante da Educação, adaptadas e adequadas às demandas e
necessidades do órgão em que o cargo é lotado;

13.2 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas
internas específicas.

14- Motorista:
14.1 - conduzir veículo de passageiros ou de cargas;
14.2 - cuidar da manutenção e da conservação do veículo;
14.3 - efetuar pequenos reparos mecânicos no veículo;
14.4 - outras, previstas no regulamento desta lei e em normas

internas específicas.
Anexo II

Níveis dos Cargos Efetivos que Compõem as Classes que Constituem
a Carreira do Pessoal da Educação (art. 11)

* - O quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 10.3.2003.

Linhas (Classes de Cargos)
PEB1 - Professor da Educação Básica da área 1
PEB2 - Professor da Educação Básica da área 2
PEDG - Pedagogo
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AXDE - Auxiliar da Educação
AXMD - Auxiliar de Multimeios Didáticos
AJDE - Ajudante da Educação
FONO - Fonoaudiólogo
TEOC - Terapeuta Ocupacional
PSCG - Psicólogo
FlSl - Fisioterapeuta
ASSO - Assistente Social	-
ASEE - Assistente da Educação Especial
PIED - Programador de Informática Educacional
ADED - Administrador Educacional
EPED - Especialista em Processamento de Dados Educacionais
AXED - Auxiliar Educacional
AXMM - Auxiliar de Multimeios
AJED - Ajudante Educacional
MOTO - Motorista
Colunas (Formação ou Titulação do Servidor)
EFI - Formação em nível de ensino fundamental incompleto.
EF - Formação em nível de ensino fundamental.
EM - Formação em nível de ensino médio.
EMN - Formação em nível de ensino médio (curso normal).
EMT - Formação em nível de ensino médio (curso que proporcione,

além da formação geral, preparação para o exercício de profissões
técnicas).

ES - Formação em nível de ensino médio (curso de graduação
plena).

ESL - Formação em nível de ensino médio (curso de licenciatura de
graduação plena).

ESP - Formação em pedagogia, em nível de ensino superior (curso
de licenciatura de graduação plena).

PGLS - titulação em nível de pós-graduação "lato sensu".
M - titulação em nível de mestrado.
D - titulação em nível de doutorado.

Anexo III
Vencimento Básico do Cargo Efetivo, no Nível e no Grau Iniciais (art.

22,1)
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* - O quadro do Anexo III foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo de 10.3.2003.

Anexo IV
Gratificações Devidas ao Servidor:

Pelo Exercício da Função de Diretor de Escola Estadual ou de
Estabelecimento Similar (art. 25, 1

* - Os quadros do anexo IV foram publicado na edição do "Diário do
Legislativo' de 1°.3.2003.

Pelo Exercício da Função de Vice-Diretor de Escola Estadual ou de
Estabelecimento Similar (art. 25, 1

Enquadramento dos Servidores que Ocupam Cargos Efetivos dos
Atuais Quadros de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação em

Cargo Efetivo da Carreira do Pessoal da Educação (art. 34)
- 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°230/2003
Dispõe que seja considerado em serviço o militar do Estado que se

deslocar em transporte coletivo intermunicipal, nas condições que
especifica, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Será considerado em serviço o militar do Estado que se

deslocar fardado, utilizando veículo de transporte coletivo
intermunicipal, não sendo computado como passageiro para nenhum
efeito e ficando isento do custo da passagem.

Parágrafo único - Para se enquadrar na condição prevista no "caput"
deste artigo, o militar estadual deverá apresentar identidade funcional
para o cobrador do veículo, devendo a identidade ser anotada no livro
de registro da empresa concessionária.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias a contar de sua publicação, de modo a estabelecer regras que
recomponham o equilíbrio da equação econômico-financeira nos
contratos de concessão do serviço de transporte coletivo
intermunicipal no Estado.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
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Sargento Rodrigues
Justificação: Trata-se de proposta que, tendo sido apresentada

várias vezes na legislatura passada, não foi adiante em razão de o
então Governador ter desconsiderado o crescimento das ocorrências
criminais em veículos de transporte coletivo intermunicipal.

O argumento que sempre foi contraposto ao anseio dos militares
pela concessão do passe livre, muito embora a essa concessão
estivesse atrelada a garantia de maior segurança, residia no fato de
que os contratos de concessão do serviço de transporte intermunicipal
perderiam o equilíbrio na sua equação econômico-financeira.
Ocorre, contudo, que o número de policiais por veículo é

suficientemente reduzido e a relação custo-benefício de uma tal
medida opera em favor do passe livre para os militares, porque,
estando eles em serviço e de prontidão para qualquer incidente
durante as viagens, as concessionárias poderão arcar com custos
menores de seguro e haverá diminuição dos furtos e roubos aos
cobradores e passageiros.

Por esse arrazoado, julgamos devido e extremamente necessário
retomar o projeto em pauta para atender, de forma eficiente, duas
demandas latentes que o Executivo vem postergando há muito.

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

PROJETO DE LEI N° 231/2003
Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Mercês - APAE de Mercês, com sede nesse
município.

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

Amigos dos Excepcionais de Mercês, com sede no Município de
Mercês.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações

de Pais e Amigos dos excepcionais em todo o Estado.
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Os relevantes serviços prestados por estas entidades, merecem

grandes destaques, notadamente no interior, onde sobrevivem graças
ao esforço, a abnegação e sobretudo ao espírito de amor ao próximo
de seus dirigentes.

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas
caridosas.

Sua declaração de utilidade pública em nível estadual permitirá que
a entidade se torne apta a alçar projetos maiores no desenvolvimento
de suas atividades.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 232/2003
Dispõe sobre a organização da Secretaria da Assembléia Legisaltiva

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - A Mesa da Assembléia compete a direção dos trabalhos da

Assembléia Legislativa.
Parágrafo único - A estrutura administrativa da Secretaria da

Assembléia Legislativa e as atribuições das suas unidades
administrativas serão objeto de deliberação da Mesa.

Art. 2 0 - O Sistema de Carreira dos Servidores integrantes do
Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa será
objeto de resolução a ser editada e obedecerá às seguintes diretrizes:

- profissionlização, aperfeiçoamento, valorização e dignificação do
servidor público;

II - constituição de quadro dirigente, mediante formação e
aperfeiçoamento de administradores;

III - sistema do mérito objetivamente apurado para desenvolvimento
na carreira;

IV - remuneração compatível com a complexidade e a
responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para seu
desempenho.

Art. 30 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário e os arts. 1° a 60

da Resolução n° 5.203, de 19 de março de 2002, e os arts. 1° a 21 da
Deliberação da Mesa n°2.327, de 17 de dezembro de 2002.

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2003.
Mesa da Assembléia
Justificação: Com o advento da Emenda à Constituição da

República n° 32, de 11 de setembro de 2001, que deu nova redação
ao inciso XI do art. 48, à alínea "e" do inciso 11 do § l° do art. 61, e ao
inciso VI do art. 84, todos da Carta Magna, a estruturação e o
funcionamento dos órgãos da administração pública deixaram de ser
matérias inerentes a lei, para serem disciplinadas mediante
regulamento. Assim, o projeto de resolução que apresentamos, no seu
art. 1°, visa adequar a legislação que disciplina a estruturação e o
funcionamento da Secretaria da Assembléia Legislativa à nova
prescrição constitucional.

Já o art. 2 0 da proposiçao determina, com fundamento no art. 30 da
Constituição do Estado, com a redação dada pela Emenda n° 49, de
13 de junho de 2001, que o Sistema de Carreira dos Servidores
integrantes do Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia
Legislativa seja editado com a observância das seguintes diretrizes:
profissionalização, aperfeiçoamento, valorização e dignificação do
servidor público; constituição de quadro dirigente, mediante formação
e aperfeiçoamento de administradores; sistema do mérito
objetivamente apurado para desenvolvimento na carreira e
remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade
das tarefas e com a escolaridade exigida para seu desempenho.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos
termos do art. 195, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 43/2003, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o jornal "Diário da Tarde" pela
comemoração dos seus 72 anos de existência. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 44/2003, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Getúlio Braga, pela sua eleição
como Presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da
ADENE - AMANS - e com os demais diretores eleitos. (- A Comissão
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de Assuntos Municipais.)

N° 45/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Museu Histórico Abílio
Barreto, pelo trancurso de seus 60 anos de criação. (- A Comissão de
Educação.)

N° 46/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Inconfidentes pelo transcurso do 40° aniversário de sua emancipação
político-administrativa.

N° 47/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Turvolândia pelo transcurso do 40 0 aniversário de sua emancipação.

N° 48/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Conceição das Pedras pelo transcurso do 40 0 aniversário de sua
emancipação.

N° 49/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Cordislândia pelo transcurso do 401 aniversário de sua emancipação.

N° 50/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
São Sebastião da Bela Vista pelo transcurso do 40° aniversário de sua
emancipação.

N° 51/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Andradas pelo transcurso do 1130 aniversário de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 52/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas à estadualização da rodovia que liga os
Municípios de Cônego Marinho e Januária, bem como sua inclusão na
malha conservada pelo DER-MG e elaboração do projeto geométrico
e geotécnico, visando à sua pavimentação. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 53/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG a fim de que seja reparado o trecho da MG-108
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que liga Mutum a Lajinha e seja pavimentado o trecho da mesma
rodovia que liga Lajinha à BR-262 (entroncamento de Martins Soares).

N° 54/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG a fim de que seja estadualizada e pavimentada a
rodovia que liga lmbé de Minas à BR-1 16, em Ubaporanga.

N° 55/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG a fim de que seja estadualizada e pavimentada a
rodovia que liga Sericita à BR-262, em Abre-Campo.

N° 56/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG a fim de que seja estadualizada e pavimentada a
rodovia que liga Inhapim (entroncamento da BR-116) a São Domingos
das Dores e São Sebastião do Anta.

N° 57/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG a fim de que seja pavimentada a rodovia que liga
Aguas Vermelhas à BR-251. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

N° 58/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com a Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária de Corinto pelos 45 anos de sua
fundação. (- A Comissão de Turismo.)

N° 59/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de
Augusto de Lima pelos 40 anos de sua emancipação política.

N° 60/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com a 260 diretoria da
Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 61/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
encaminhado ao Secretário da Fazenda pedido de informações
referentes às compensações tributárias realizadas no Estado, no
período de 1 0/1/98 até a data deste requerimento.

N° 62/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
encaminhado à Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos
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Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas pedido de
informações referentes às despesas e aos projetos que envolvam
parcerias com a iniciativa privada. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 63/2003, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando sejam
solicitadas informações ao BDMG a respeito da gestão de recursos
previstos na agenda de negociação com o BID. (- A Mesa da
Assembléia.).

N° 64/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Defensor Público Geral, com vistas a que seja
designado Defensor Público para a comarca de Cambuquira.

N° 65/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam
formulados votos de congratulações ao Sr. Eduardo Gustavo Farnesi
Brandão pela posse como Presidente da RURALMINAS.

N° 66/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam
formulados votos de congratulações ao Sr. Ambrósio Pinto pela posse
como Diretor Financeiro da Imprensa Oficial do Estado.

N° 67/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam
formulados votos de congratulações ao Sr. José Luís Foureaux de
Souza pela posse como Diretor-Geral do IPEM.

N° 68/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Inácio Luiz Gomes Barros
por sua posse como Diretor-Geral da Loteria do Estado.

N° 69/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Djalma Morais por sua
posse como Presidente da CEMIG.

N° 70/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Simão Pedro Toledo por
sua posse como Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

N° 71/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Vitor Fernandes de
Andrade por sua posse como Presidente da UTRAMIG.

N° 72/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Aristides José Vieira por
sua posse como Subsecretário de Assuntos Municipais da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana do Estado.

N° 73/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o Sr. Agílio Monteiro Filho
por sua posse como Subsecretário de Administração Penitenciária da
Secretaria de Defesa Social.

N° 74/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam
formulado voto de congratulações ao Sr. Glycon Terra Pinto por sua
posse como Vice-Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado.

N° 75/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Ivan Alves Soares por
sua posse como Diretor-Geral do Departamento Estadual de
Telecomunicações - DETEL.

N° 76/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Benedito Rubens Renó
Bené Guedes por sua posse como Vice-Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Telecomunicações - DETEL.

N° 77/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Rômulo Antônio Viegas
por sua posse como Subsecretário de Trabalho e Assistência Social
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes.

N° 78/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fernando Lage de Meio
pela posse como Subsecretário de Desenvolvimento
Minerometalúrgico e Política Energética da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado.

N° 79/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Elias Murad pela posse
como Subsecretário Anti-Drogas da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Esportes do Estado.

N° 80/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Otto Teixeira Filho pela
posse com Chefe de Polícia do Estado.

N° 81/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Marco Antônio Rodrigues
da Cunha pela posse como Subsecretário de Indústria, Comércio e
Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

N° 82/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Antônio Athayde
Vasconcelos pela posse com Subsecretário de Assuntos
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Internacionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Estado. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 83/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado, ao Presidente do Tribunal de Justiça,
ao Procurador-Geral do Estado, ao Procurador-Geral de Justiça e ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, com vistas a que tomem
as providências cabíveis para a implementação da Comissão prevista
no § 20 do art. 155 da Constituição do Estado. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Da Deputada Marília Campos, solicitando sejam adotadas pela
Mesa da Assembléia as medidas que propõe quanto à sistemática de
fixação da remuneração dos cargos das autoridades que menciona. (-
A Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Elmiro Nascimento (2) e Arlen Santiago (2).
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galerias,

funcionários desta Casa, imprensa, telespectadores da TV
Assembléia, volto à tribuna devido ao falecimento do Dr. Marcelo
Viana, em Sete Lagoas, deixando-nos muito tristes. Trata-se de
homem que dedicou sua vida à promoção humana; que construiu um
patrimônio cultural e educacional para o povo daquela terra e de
tantas outras cidades; que beneficiou pessoas que ali chegaram para
estudar nas faculdades da Fundação Monsenhor Messias, criada e
presidida havia tantos anos por ele. Tínhamos boa convivência. Era
uma pessoa de coração, que, por várias vezes, ajudou os alunos
carentes a suportar as dificuldades, principalmente as financeiras,
facilitando a conclusão de seus cursos.

O Deputado Roberto Ramos (em aparte) - Sr. Presidente, demais
membros da Mesa, senhores da imprensa, caros funcionários,
Deputado Doutor Viana, gostaria de usar o microfone desta colenda
Casa em outra oportunidade, mas, ao ver a tristeza de V. Exa.,
falando sobre o Dr. Marcelo Viana, não pude conter minha emoção e,
desde já, agradeço a V. Exa. ter-me cedido o aparte.

Quando V. Exa. falou sobre pessoas carentes, voltei ao passado,
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1983 e 1984, quando ainda trabalhava em Belo Horizonte, como
simples artesão, e tive o prazer de ingressar naquela faculdade. Sem
condição de pagar as mensalidades e sem um pai para ajudar-me,
procurei o apoio desse grande homem, o Dr. Marcelo Viana, meu
Diretor e professor, que brincava sempre comigo e nunca deixou de
atender-me.

Como novato na Casa, e trazendo comigo ainda aquela tensão
nervosa, quero deixar aqui, com emoção, o meu pesar pelo
falecimento desse grande homem. Não só perdeu Sete Lagoas, como
também perdeu Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil e todos nós.

O Dr. Marcelo Viana já não me está escutando nesse nível, mas, no
outro, pode ouvir-me, e quero dirigir-lhe meu muito-obrigado pela força
que me deu para conseguir meu diploma de advogado, com o qual
militei até há poucos dias.

Um abraço a sua família. Sete Lagoas está de luto, e também o meu
coração. Espero, um dia, encontrá-lo lá em cima, para fazer-lhe
pessoalmente o meu agradecimento: Dr. Marcelo, muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o brilhante aparte do
Deputado Roberto Ramos. Não sabia desse fato, mas agora passo a
conhecê-lo melhor, considerando esse novo aspecto. Ele é um entre
os milhares de beneficiados por esse homem extraordinário, único,
que tinha visão de educador, de promotor social. Foi um homem que
fez a história e participou da vida política de Sete Lagoas, foi seu
Prefeito em épocas difíceis. Tinha em seu sangue a característica de
educador.

Com muita tristeza, subo hoje a esta tribuna, para falar dessa
personalidade ilustre, querida e respeitada por toda a comunidade
sete-lagoana, a qual, sem medir esforços e não se cansar um só
minuto em seus 75 anos de vida, contribuiu para o desenvolvimento
da cidade, principalmente para a formação do caráter intelectual de
jovens desse município e de tantos outros.

O Deputado Doutor Ronaldo (em aparte) - Deputado Doutor Viana,
hoje, pela manhã, no Guará, programa sertanejo de muita audiência
em Sete Lagoas, ouvi a infeliz notícia do falecimento do Dr. Marcelo
Viana.

Agora, vendo V. Exa. dirigir essas palavras emocionadas àquele que
infelizmente se foi, quero dizer que também fui aluno daquela



91
faculdade, onde me formei em 1987. Conheço Marcelo Viana desde
que nasci, e cheguei a morar perto de sua casa. Era um homem ímpar
em todos os sentidos. Dificilmente víamos no seu rosto alguma
mágoa. Sempre tinha uma brincadeira para fazer conosco. Foi
excelente educador e homem dotado de oratória fantástica. Não havia
momento em que apresentasse dificuldades para discursar.

Enalteço a sua memória, pois, como foi dito pelo Deputado que me
antecedeu, sua vida modificou a história do nosso Brasil e sua partida
diminuiu muito o incentivo à educação. Obrigado pelo aparte.

Agradeço a sua participação. O Professor Marcelo era muito amado
pelos alunos, funcionários e professores da Fundação Educacional
Monsenhor Messias Faculdades, de Sete Lagoas, pois foi o seu
grande idealizador, por volta de 1970.

Foi Vereador e Prefeito de Sete Lagoas na década de 50, advogado
formado pela UFMG, professor na Escola de Direito Centro-Oeste de
Divinópolis, Tesoureiro do Instituto dos Industriários e um político
letrado que tudo fez em nome de um ideal: ensinar, construir e
ensinar.

Marcelo Vianna, ao assumir a direção dessa Fundação, disse tê-la
recebido com a missão de transformá-la na Universidade de Sete
Lagoas.

Em Sete Lagoas, na década de 60, iniciou-se a construção de todos
os prédios da Fundação Educacional Monsenhor Messias Faculdades,
mantenedora da Faculdade de Filosofia, de 1967, com cinco cursos, e
da de Direito e Ciências Gerenciais, com três cursos. Na época, o
Professor Marcelo Vianna foi o responsável pela construção dos
prédios do "campus" universitário.

Era muito dinâmico, ótimo administrador, professor de Direito
Constitucional durante muitos anos, Diretor da Faculdade de Direito e
Diretor-Geral de Ensino da Fundação. Destacou-se e assumiu uma
fundação pequena, com cerca de 4.000 alunos, e também a Escola de
Aplicação da FAFI, há mais de 15 anos, que tem por volta de 1.000
alunos, desde o maternal até a 4a série do ensino fundamental,
também mantida pela Fundação, onde o estudo é gratuito e ainda é
oferecida a merenda escolar. Proporcionou, então, ensino e
alimentação de qualidade.

Também promoveu a construção da nova biblioteca da Fundação,
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com um acervo de 60.000 volumes, estando disponíveis também 10
computadores conectados à internet para pesquisa escolar, em prédio
novo construído com a mais avançada tecnologia. Lembro-me de que,
há dois anos e meio, estivemos aqui lutando pela manutenção da
Universidade de Sete Lagoas, que estava sendo ameaçada de
fechamento pelos órgãos federais da educação porque não tinha uma
biblioteca adequada. O Dr. Marcelo apressou-se e a construiu em
tempo hábil. A Fundação ainda foi equipada com dois laboratórios de
informática, com 25 computadores cada.

Estive, pela manhã, na Universidade de Sete Lagoas para assistir ao
funeral e pude ver o quanto era estimado o Dr. Marcelo Vianna.

Foi um homem de grande valor e merecedor de todas as honrarias.
Por isso vim a esta tribuna render-lhe, em nome do Parlamento, do
povo mineiro e dos seus amigos, essa homenagem. Trata-se de
pessoa admirável que, muitas vezes, atendeu não a mim
pessoalmente, mas a estudantes carentes e pais de família que
precisavam de facilidade financeira. A nossa saudade e o nosso
carinho ao grande amigo que partiu, Dr. Marcelo Vianna. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
• Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, colegas Deputados e

Deputadas, Plenário, pessoas que nos assistem pela TV Assembléia,
começamos o primeiro mandato reafirmando nosso compromisso
essencial e primordial, qual seja, o de fortalecer esta Casa, este
Poder. Mais do que nunca esse tem de ser um compromisso de todos
nós, porque o Poder Legislativo é fundamental para a manutenção da
democracia representativa. Essa é minha primeira afirmativa,
independente da ideologia e da bandeira partidária, para que este
Poder não se fragilize, não se torne refém de determinadas
acusações. Apesar de algumas serem procedentes, outras não as
merecemos na plenitude.

Agradeço, de maneira especial, os votos recebidos na comunidade
do Vale do Aço - sou de Coronel Fabriciano, onde fica meu domicílio
eleitoral, onde fui Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. Agradeço ainda
aos eleitores de outras regiões. Colocaremos nosso mandato, da
maneira mais intensa possível, próximo da comunidade, para
expressarmos aqui o que pensamos e defendermos aquilo que o
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eleitor espera.

Para Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, já temos algumas
bandeiras defendidas pelo companheiro Deputado Ivo José, autor da
Emenda n° 51, que criou a região metropolitana. Agora, queremos
contar com a compreensão de nossos pares para fazermos alterações
nas leis do Estado, a fim de que a região metropolitana não seja mera
fachada ou apenas uma grife. A região metropolitana tem de funcionar
em sua plenitude para que aconteça, na prática, o que a sociedade
espera: um desenvolvimento harmônico entre as cidades que a
compõem. Sabemos que no Brasil nenhuma região metropolitana
cumpre seu papel, porém, no Vale do Aço, com a sua região
metropolitana, temos de lutar para tornar a vida mais harmônica e
menos dispendiosa para os moradores.

Temos de continuar com o debate para levar a todo o Leste a
duplicação da BR que liga Belo Horizonte a Governador Valadares,
como fator de segurança e, essencialmente, como fator de
desenvolvimento. Está na hora de nosso Estado que, até então, fez
muitos investimentos principalmente no Sul, no Triângulo, olhar para o
nosso lado, que está um pouco cambeta. Precisamos reaver o
equilíbrio e, para isso, contamos com o apoio de todos os Deputados,
pois, tenho certeza, todos querem uma Minas melhor, mais igualitária.

Aproveito para dizer àqueles que estão nos assistindo que, no Vale
do Aço, em Coronel Fabriciano, temos um escritório que cumprirá o
mesmo papel do escritório da Capital. Não será necessário enfrentar
os perigos da BR-262 para resolver problemas.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* - Fico feliz por V. Exa.
vir a esta tribuna saudar os nobres colegas e a minha pessoa, como
Deputado, pela primeira vez.

O que me trouxe aqui foi a felicidade que senti quando citou a
cidade de Coronel Fabriciano, da qual foi Prefeito, por quatro anos,
além de Vice-Prefeito e Vereador. Nessa cidade, pude crescer,
estudando no Colégio Angélica, tendo como Diretora a Irmã Marilac.
Cidade na qual toda minha família reside e pela qual estarei, aqui na
Assembléia Legislativa, lutando pelo seu desenvolvimento.

Estando ali, no período das eleições, depois de mais de 15 anos de
ausência - pois mudei-me para Belo Horizonte em .1983, para os
Estados Unidos em 1991 e retornei apenas em 1999 -, pude
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reencontrar colegas do Colégio Angélica, amigos que me
acolheram. Nessa oportunidade, tomei conhecimento dos problemas
que Coronel Fabriciano vem enfrentando. Pude ver, como V. Exa.
disse, a criação da Região Metropolitana do Vale do Aço, que tramitou
aqui pelo nobre colega Deputado Ivo José.

Muito me entristece, Deputada Jô Moraes, colega Cecília
Ferramenta, que sejam interurbanas as ligações telefônicas entre
Coronel Fabriciano, Timóteo e Ipatinga. Um perímetro de menos de 5
quilômetros de uma cidade a outra. Convoco, portanto, toda bancada
do Vale do Aço para juntos lutarmos por essa matéria, que muito
encarece o custo de vida para os cidadãos do Vale do Aço, que muito
encarece o trabalho dos empresários dessa região. Toda a
comunidade sofre com essa dificuldade.
Agradeço pelo aparte. Estaremos unidos para trazer o

desenvolvimento para Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo.
O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - V. Exa. vem fazendo

sua abordagem com muita propriedade, referindo-se à BR-262, que
liga Belo Horizonte a Governador Valadares, passando por Coronel
Fabriciano, Ipatinga, João Monlevade e outras cidades.

Aparteamos V. Exa. para parabenizá-lo pelo seu trabalho, como
Prefeito de Coronel Fabriciano. Fomos Prefeito na mesma época, em
cidade vizinha. Parabenizo-o também pela sua desenvoltura nesta
Casa e nesta tribuna.

Queremos nos solidarizar com sua posição, com seu empenho pela
duplicação da BR-262. Trabalho que já vem de longa data, e V. Exa.
sabe disso. Como Prefeito, tivemos váriasreuniôes e fomos ajudados
por Deputados. Já fez parte do orçamento da União e, até agora, essa
duplicação não saiu como se deseja. Saindo, teremos a ligação da
nossa região ao MERCOSUL, uma vez que a BR-381, na direção do
Sul, que liga Belo Horizonte a São Paulo, já está sendo duplicada.
Queremos a duplicação da BR-381, na direção do Norte, isto é, a BR-
262 até João Monlevade e, por extensão, nossa BR-381, resolvendo
assim os problemas principais relativos ao desenvolvimento de nossa
região e, ao mesmo tempo, diminuindo o alto índice de acidentes
ocorridos nessa rodovia. Ela apresenta um dos maiores índices de
acidentes do Estado e até do País, devido ao número elevado de
curvas e à pista estreita.
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Estaremos juntos, trabalhando com o Governo do Estado. V. Exa.,

com sua força, com a torça do PT junto ao Governo Federal, poderá
conseguir que essa obra entre no orçamento da União.

O Deputado Chico Simões* - Os pedidos até agora enumerados não
dependem exclusivamente deste Poder, mas do Poder Executivo.
Quero discutir o que este Poder pode fazer para o bem de Minas
Gerais. Acredito que, se cada um de nós assumir com
responsabilidade suas funções, por meio de debates, pontos e
contrapontos, encontraremos uma situação melhor para todos. E
importante que haja o contraditório. Não podemos viver em uma
sociedade em que se impõe o pensamento único. E difícil viver onde
não há o positivo contra o negativo, onde não há forças antagônicas
para fazer com que o equilíbrio proporcione solução fraterna e mais
segura, sem levar em consideração posicionamento ideológico.

Antigamente havia equilíbrio entre os Estados Unidos e o Leste
europeu. Isso fazia com que o mundo pudesse viver com mais
tranqüilidade. A queda dessa bipolaridade colocou todo o mundo à
mercê do imperialismo americano, que vem, com suas ações,
impondo-nos a força e o terrorismo econômico sem dar a mínima
chance de defesa.

Percebemos isso quando o atual Presidente dos Estados Unidos,
por interesses econômicos, e nada além disso, pretende invadir outro
pais. Vidas estão sendo banalizadas simplesmente para que haja o
controle do petróleo, tornando essa nação cada vez mais poderosa.

Temos de parabenizar a ação do Presidente da República, que,
desde o primeiro instante, se coloca contra essa agressão a um povo
que nem sequer terá chance de defesa. Temos de somar para evitar
essa grande covardia imposta por uma nação que não tem quem lhe
taça oposição.

Sou o Líder da Oposição, nomeado e escolhido pela bancada.
Quero contribuir para o debate, trazendo outro modo de pensar para
que a sociedade possa tirar sua conclusão. Foram oito anos de um
governo subserviente, que, a meu ver, em nenhum momento
governou levando em consideração os interesses nacionais. Oito anos
de um Governo que disse "amém" para esse país que hoje se acha o
dono do mundo. Privatizaram tudo o que é nosso. Entregaram o que é
nosso para todo o mundo. O discurso é um, e o resultado é sempre o
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contrário do que se propôs. Na Vale pude testemunhar isso
intensamente. Na privatização da ACESITA diziam que era um cabide
de empregos. Com a privatização gerou-se desemprego. Aquelas
pessoas tinham condição de pagar empregada doméstica, escola
particular para os filhos e seguro-saúde. Além de ficarem
desempregadas, seus filhos estão nos postos de saúde e nós
pagando por isso. O lucro que era distribuído para quem trabalhava
está hoje nas mãos de meia dúzia. A conseqüência é um Brasil sem
soberania. O povo está humilhado.

Teremos outra oportunidade para continuar com esse raciocínio. O
Governo de Minas Gerais é o retrato do que ocorreu nos últimos oito
anos. Está na contramão da história.

Lula está dando exemplo quando chama a sociedade para que
vejamos o melhor caminho, de maneira corajosa, discutindo com a
sociedade. Aqui percebemos um ato contrário, tímido, medroso, uma
lei delegada para evitar o discurso. Também esta Casa abriu mão de
seus direitos.

Hoje, Minas Gerais está sendo administrada de forma truculenta,
sem chance para o diálogo. Esperamos que, no decorrer desta
legislatura, desta caminhada, esta Casa faça valer sua força, para que
possamos discutir o melhor para Minas Gerais. Obrigado.

* Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.
• Deputado Gil Pereira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, inicialmente saúdo os novos colegas, especialmente a
Deputada de Montes Claros, Ana Maria, que chega para somar
esforços com a bancada do Norte. Saúdo, também, todos os
Deputados que estão aqui para trabalhar em prol do povo mineiro.

Sr. Presidente, o que me trouxe a esta tribuna foi uma notícia que
tivemos ontem em Brasília e hoje está nos jornais mineiros. Trata-se
da determinação do Ministério da Integração Nacional, que decidiu
fechar o escritório da ADENE em Montes Claros, o qual existe desde
1965, quando foi iniciado o processo de industrialização no Norte de
Minas, principalmente em Montes Claros. A partir de 1996, com a
inclusão dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri na Área Mineira da
SUDENE, hoje temos 160 municípios fazendo parte daquela agência
de desenvolvimento.
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No dia 10 de janeiro, o Presidente Lula - juntamente com seus

Ministros, entre eles Ciro Gomes - esteve em Montes Claros, com o
objetivo de reestruturar a ADENE, antiga SUDENE. Isso nos deixou
muito alegres, porque iríamos ganhar novos investimentos, visto que o
Norte de Minas e os vales do Jequitinhonha e do Mucuri são as três
regiões mais carentes do Estado. O Governador Aécio Neves criou a
Secretaria Extraordinária do Norte, do Vale e do Mucuri - a cuja frente
está a nossa colega Deputada Elbe Brandão -, cujo objetivo é
desenvolver e equiparar essas regiões às outras do Estado.

Hoje, apresentamos um requerimento. Tenho a certeza de que toda
a bancada do Norte irá subscrevê-lo. Estamos solicitando ao
Presidente Lula, ao Vice-Presidente José Alencar - pessoa ligada à
nossa região, porque suas empresas em Montes Claros tiveram
grande aporte -, aos Senadores, aos 53 Deputados Federais, ao
Ministro Ciro Gomes, que conhece a nossa região, pois vem do
Nordeste, que não permitam o fechamento daquele escritório, que é
uma agência de desenvolvimento.

No momento em que estamos com muita esperança nos Governos
Federal e Estadual, acontece esse fato, que pega de surpresa todas
as lideranças políticas. Não tenho dúvidas de que isso será motivo de
reflexão do Ministro. Já fiz contato com alguns Deputados Federais e
todos me confirmaram que acionariam nossa estrutura em Brasília,
para que o Presidente Lula e o Ministro Ciro Gomes mudem esse
quadro, atendendo ao clamor dos Prefeitos. Encontra-se, agora, em
nosso gabinete, o Sr. Tito, Prefeito de Luislândia, assustado com esse
fechamento. Espero que a questão seja resolvida e que contemos
com o apoio do Presidente, do Vice-Presidente e dos Senadores.

Para nossa alegria, fomos eleitos, hoje, Presidente da Comissão de
Transportes, Comunicação e Obras Públicas desta Casa.
Conclamamos a todos os parlamentares para que possamos realizar
trabalho conjunto, haja vista que o sistema viário estadual está
precário, especialmente depois das chuvas. Quem vai daqui para
Montes Claros pela BR-135 percebe a gravidade da situação. O DER
está tapando os buracos, mas, infelizmente, a questão envolve
medidas emergenciais, e queremos que sejam estruturantes.

Convidamos o nosso colega Agostinho Patrús, o Diretor-Geral do
DER, Dr. Renato, para virem a esta Casa e mostrar-nos o que tem
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sido feito para trazer as estradas mineiras à normalidade. O
Governador Aécio Neves está em Washington, buscando recursos do
Banco Mundial para disponibilizar asfalto para nossas cidades. Com
certeza, trará boas notícias.

Temos a grata satisfação de contar com um ex-colega no Ministério
dos Transportes, o Deputado Anderson Adauto, que muito nos ajudará
na empreitada de reconstruir, assim como construir novas estradas
em Minas. Nosso Estado, além de ligar o Norte ao Sul, possui a maior
malha viária federal do País e esperamos, pois, o devido tratamento
das autoridades federais e estaduais.

Finalizando, manifesto minha alegria por estar cumprindo novo
mandato. Agradeço ao povo de Montes Claros, minha terra natal,
assim como ao do Norte de Minas e de todo o Estado, que nos deu
votação expressiva. Que possamos, juntamente com os colegas, fazer
um trabalho digno e à altura do povo mineiro. Esta é uma Casa
comprometida com todos os cidadãos e estará de mãos dadas com o
Governador Aécio Neves para que as coisas aconteçam mais rápido.

Estamos satisfeitos também com a luta deste parlamento em prol da
Usina de lrapé, que estava sendo travada pela FEAM. Todos os 77
Deputados compartilharam dessa vitória, mostrando sua força e
ajudando uma região pobre, que é o vale do Jequitinhonha. A obra foi
liberada, e hoje a CEMIG e as construtoras estão dando andamento
ao projeto. Agradecemos ao Governador Itamar Franco por ter
iniciado essa obra. Temos a certeza de que o atual Governador dará
continuidade, de forma a inaugurarmos, o mais rápido possível, essa
que será a marca do desenvolvimento do Norte de Minas e do vale do
Jequitinhonha.

Saúdo todos os colegas presentes e afirmo-lhes que podem contar
com o companheiro Gil Pereira para trabalharmos juntos. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Milton.
• Deputado José Milton* - Sr. Presidente, membros da Mesa,

nobres colegas, parabenizo o Deputado Gil Pereira por seu
pronunciamento, ressaltando a preocupação com as regiões de
Montes Claros e Norte de Minas. V. Exa. tem sido um grande
Deputado nesta Casa e, com certeza, no seu terceiro mandato, levará
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ao Norte de Minas grandes benefícios. Sabemos de seu esforço e
preocupação com as cidades que representa e, por isso, parabenizo-
o.

E com grande satisfação que ressalto a indicação do Deputado
Eliseu Rezende, do PFL, para a Comissão de Finanças e Tributação
da Câmara Federal. Deputado de larga experiência, fará grande
trabalho à frente dessa importante Comissão, pois as matérias
relativas à reforma tributária encontrarão na experiência desse
Deputado todo o encaminhamento necessário. Portanto, parabenizo o
PFL por essa indicação.

Parabenizo, também, o Deputado Leonardo Moreira, do PFL, pela
apresentação do Projeto de Lei n 031/2003, que cria o Programa de
Habitação. E um projeto de alta repercussão, pela gravidade do
problema habitacional no País e em Minas. Falo com conhecimento
de causa, com experiência de quem, há 26 anos, é corretor
profissional. Fiz parte da primeira turma do curso de Técnico em
Transações Imobiliárias, credenciei-me como corretor profissional em
1976 e fui corretor profissional em Belo Horizonte por oito anos, até
mudar-me para Conselheiro Lafaiete. Portanto, conheço o problema
habitacional em Belo Horizonte e Minas, retrato do resto do Pais. Esse
projeto é muito importante, e esperamos que esta Casa dê o apoio
necessário e que o Governador Aécio Neves implemente uma política
de habitação social no Estado. A COHAB é uma companhia que tem
experiência e um ativo muito grande, representado por terrenos em
muitas cidades de Minas que poderão ser utilizados para a
implantação de bairros populares, destinados à classe assalariada,
principalmente aquela que ganha até três salários mínimos e vive
abandonada por falta de política habitacional séria. Pessoas que
vivem sem a possibilidade de conquistar o sonho de todo ser humano
e pai de família: a casa própria. Esse problema, que é tão grave
quanto a educação, a saúde e o desemprego, deve-se, exatamente, à
questão da migração do meio rural para o urbano.

Essa migração saltou, nos últimos 50 anos, a partir da
industrialização do Brasil, de 31,4% para mais de 80%. Temos de
entender que esse é o motivo maior. Tínhamos uma grande
população morando na zona rural, hoje temos mais de 80% da
população morando na zona urbana, agravando a questão da
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moradia, aumentando o déficit habitacional, que no Brasil é grande,
cerca de 6 milhões de moradias.

Em Minas Gerais temos um déficit, calculado até o ano passado, de
cerca de 632 mil moradias, e só na Grande Belo Horizonte, cerca de
150.

A Grande Belo Horizonte atrai diariamente uma corrente migratória
de todas as partes de Minas Gerais, inclusive de municípios vizinhos.
Essa vem para a Capital em busca de melhores condições de vida, de
emprego, mas, quando chegam, enfrentam o primeiro desafio: onde
morar. Vemos, então, um quadro de gravidade, com várias famílias
morando debaixo de viadutos e pontes.

O poder público tem de estimular, imediatamente, a questão da
moradia. Só assim, resolveremos esse grave problema social e
também outro: o desemprego. A construção civil é o segmento da
economia que mais tem possibilidades, juntamente com a agricultura,
de resolver o grave problema do desemprego em nosso País.

Só para ilustrar, nos últimos 12 meses, fruto da crise de mercado, da
alta do custo do material de construção e da falta de capacidade de
pagamento, além da insegurança do cidadão de comprar a sua casa
por razão do desemprego, só em São Paulo, houve uma perda nessa
área de 10.700 vagas. Apenas em janeiro, para dar um retrato cruel
dessa grave situação, em São Paulo, foram perdidas 5.800 vagas -
pedreiros, carpinteiros e outros postos na área da construção civil
foram fechados.

O Deputado Leonardo Moreira (em aparte) - Fiquei muito lisonjeado
com a referência que V. Exa. fez a minha pessoa, a qual, sem dúvida
nenhuma, enobrece e dignifica por demais o meu mandato
parlamentar.

V. Exa. citou o projeto habitacional para famílias de baixa renda e foi
muito feliz em dizer que esse é apenas o primeiro passo. Outro, que
ainda temos de dar para resolver o problema, é combatermos o êxodo
rural. Temos de dar condições às famílias que migram para as
cidades de ter moradia sustentável no campo.

Fiquei muito satisfeito com a lembrança da minha pessoa pelo nosso
grande Vice-Líder. Muito obrigado.

O Deputado José Milton* - Obrigado, Deputado Leonardo Moreira,
pelo aparte. Ressalto, mais uma vez, a importância do projeto
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apresentado por V. Exa.

Voltando à questão da importância da construção civil como
geradora de empregos em nosso País, ressalto, também, que essa
indústria contribui com cerca de 9% do PIB nacional e absorve,
aproximadamente, hoje, apesar de toda a crise, cerca de 4.300.000
trabalhadores.

Portanto, é um segmento importante e merece apoio, investimento e
recursos não só do Governo Federal, mas também de Minas Gerais,
que, nos últimos quatro anos, ou seja, no Governo anterior,
infelizmente, não teve uma política voltada para a habitação. A
COHAB não desenvolveu nenhum projeto importante, pois conheço
todos. O enorme potencial dela não foi utilizado. Além do mais, temos
de lembrar que o Estado tem uma Secretaria de Habitação que
também não operacionalizou nenhum projeto importante. O que tem
salvado esse setor, Srs. Deputados, é exatamente a iniciativa privada.
Se não fosse a atuação dela no Brasil - em Minas Gerais também
podemos comprovar isso -, a questão da habitação seria mais grave.
Não faço aqui o louvor dela a título de publicidade, porque é uma
empresa que conheço por meio de propaganda. Além disso, sou
também corretor e profissional da área imobiliária. Agora, como
exemplo, ela desponta, hoje, em todo o País, como uma grande
construtora de habitação popular e de unidades voltadas para a classe
mais baixa. Além disso, há um diferencial, que é a linha de
financiamento próprio, direto com o comprador, ou seja, com a pessoa
que se cadastra para adquirir a sua casa própria.

Logo, se não fosse o setor privado, as construtoras, as empresas
que hoje viabilizam projetos habitacionais, a situação do setor da
construção civil em Minas Gerais e no Brasil seria muito mais grave,
pela geração de empregos e oferta de moradias.

Existem muitos projetos importantes em Minas Gerais. Gostaria de
destacar o Projeto Cajuru, realizado em Sacramento. E um projeto do
qual temos informações positivas. O Governo Federal, ou melhor, o
Governo do Presidente Lula, está ai para copiar e dirigir as diretrizes
desse projeto realizado pela Prefeitura de Sacramento.

Encerro meu pronunciamento dizendo que o que falta às vezes para
resolver o grande problema da habitação no Brasil é aproveitar as
oportunidades dadas por meio de financiamentos e linhas de créditos
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oficiais. Atualmente, tivemos o Programa Social de Habitação -
PSH -, do Governo Federal, que se encerrou por estes dias. Por
exemplo, no Paraná, houve a implantação de cerca de 7 mil moradias
por meio desse programa.

Em Minas Gerais, apenas 150 casas foram aprovadas por esse
projeto. Na cidade de Ouro Branco, por meio do Prefeito Hélio
Campos, do meu partido, o PL, na próxima semana será assinado um
convênio com a Caixa Econômica Federal.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* - Sei que o tempo de V.
Exa. já se está encerrando, mas não poderia deixar de vir ao Plenário
e parabenizá-lo pela sensibilidade da questão da casa própria.
Acredito, nobre colega, que o nosso Governo e o Governo Federal,
por meio da Caixa Econômica Federal, têm feito a sua parte, porém
de maneira muito tímida. Quando você analisa a ajuda governamental
de outros países com juros subsidiados, vê-se que se está muito
longe de atingir o auge necessário para o País.

Veja bem, hoje, a maioria da população que necessita do apoio de
financiamento subsidiado pelo Governo já não tem acesso ao crédito,
não consegue preencher os pré-requisitos, pois, para a maioria dos
financiamentos, é necessária verba familiar mínima de R$1.500,00,
R$`12.000,00.

Quero dizer que precisamos, sim, no âmbito governamental, federal,
rever todo esse processo de financiamento habitacional, mas não com
juros subsidiados, que dizem aqui, de 12% a 16% ao ano, pois isso
não é subsídio algum. Subsídio são juros de 2% ao ano para ajudar a
população carente a comprar a sua casa própria com o dinheiro pago
por ela no aluguel, que hoje é de R$200,00 a R$300,00.

Então, parabenizo V. Exa, por essa batalha, e também eu, como
Deputado, tenho sensibilidade em relação à questão da moradia
própria para o brasileiro, que, hoje, tanto necessita da ajuda
governamental.
O Deputado José Mil ton* - Agradeço o aparte do Deputado

Leonardo Quintão e parabenizo-o por sua análise lúcida, inteligente e
realista do quadro da habitação.

Para encerrar o meu pronunciamento, gostaria de dizer que esta
Casa deverá estar próxima do Governador Aécio Neves no que diz
respeito ás questões relativas à habitação. Publicamente, ele já
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anunciou que é uma de suas metas atender às graves
necessidades em relação à questão da habitação em nosso Estado e
que, realmente, implementará uma política habitacional por meio da
Secretaria da Habitação e da COHAB. Acreditamos nisso, pois se
trata de um segmento importantíssima para a geração de empregos,
viabilizando a realização do maior sonho do ser humano, dos pais de
famílias - a casa própria - e trazendo todo o desdobramento da cadeia
econômica no que se refere à geração de empregos, impostos e
benefícios sociais que podem ser obtidos por meio da construção civil.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputada Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas, gostaria de tratar hoje, se der tempo, de dois
assuntos. O primeiro deles é rápido. Não gostaria de terminar o nosso
trabalho legislativo sem fazer o registro e sem aplaudir a decisão
tomada pelo Ministro Dr. Márcio Tomás Bastos de transferir o
traficante Fernando Beira-Mar de Bangu 1, no Rio de Janeiro, para um
presídio no interior de São Paulo, o que foi feito na madrugada de
hoje. Faço isso sem entender o porquê da demora, ou melhor
dizendo, sem entender como Beira-Mar saiu de Brasília e foi
exatamente para onde escolheu ir, Bangu 1, no Rio de Janeiro.

Quando da época da CPI do Narcotráfico - finalmente preso
Fernando Beira-Mar - três dos Deputados que compunham a CPI - eu,
o Deputado Paulo Piau, do PFL, e o Deputado Marcelo Gonçalves, do
PDT - fomos até Brasília para saber do traficante como havia fugido
do DEOESP: se havia pago, como foi comprovado posteriormente,
para fugir daquela prisão e se se dispunha a revelar algo que a CPI e
o Brasil ainda não sabiam. Infelizmente, ele não quis contribuir, como
nunca contribuiu em nada para revelar informações sobre o tráfico.
Continua senda o traficante e o bandido que é e sempre foi. Não
revelou detalhes que pudessem ajudar o combate ao tráfico de drogas
e ao narcotráfico. Mas era obrigação nossa irmos até Brasília, mesmo
sabendo que o bandido agiria daquela forma, para tentarmos
conseguir o intento de desvendar a sua fuga do DEOESP, em Minas
Gerais. Na época, ele simplesmente não disse nada, como nada
assinou, e apenas repetia que tinha saído do DEOESP porque estava
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no lugar certo, na hora certa. No entanto, em "off"(para usar um
termo jornalístico), dizia-nos expressões que comprovavam ter sua
fuga sido facilitada. Chegou a dizer ao Deputado Pauto Piau, quando
este insistiu na revelação da motivação real da sua fuga: "Deputado, é
claro que eu não saí de lá pela bela cor dos meus olhos".

Repetia ironias, mas sempre em "off", jamais assinando o que
declarava. Mas, no interior da cadeia da Polícia Federal, foi-nos
revelando várias questões. Uma delas nos assustou muito: a
insistência do traficante Fernando Beira-Mar em ir para o Rio de
Janeiro. Dizia que não viria para Minas Gerais de jeito nenhum. Disse-
nos que se viesse para cá - e isso chegou a ser noticiado - iria fazer
rebeliões e transformar o sistema prisional mineiro num inferno. Com
toda veemência dizia que queria ir para Bangu 1, no Rio de Janeiro.
Durante todo o tempo dizia que não viria para Minas Gerais. Dizíamos
que viria para Minas Gerais e ele ficava nervoso, dizendo que não.

O Deputado Marcelo Gonçalves chegou a perguntar-lhe por que
insistia em ir para o Rio de Janeiro. Respondeu ironicamente
perguntando ao Deputado por que era candidato a Deputado em
Minas Gerais. Como quem dissesse: a sua base é Minas Gerais, a
minha base é o Rio de Janeiro. Portanto, tinha direito de ir para Bangu
1. Não entendo como, na época, o Governo permitiu que o Fernando
Beira-Mar fosse para onde queria ir. Ele chegou a dizer que de lá
comandaria o tráfico de drogas.

Quero parabenizar o Ministro Márcio Tomás Bastos por finalmente
ter tomado a decisão de tirá-lo de lá, para onde nunca deveria ter ido,
e colocá-lo agora num presídio, nem que seja temporariamente, em
São Paulo. Mas é evidente que não pode voltar para onde quer para
comandar o tráfico de drogas. Quero registrar essa questão porque
julgo importante.

Fica a pergunta: como as autoridades permitiram que o Fernando
Beira-Mar fosse exatamente para onde queria ir? Isso não foi dito
apenas a nós Deputados que estávamos lá, mas também à Polícia
Federal, que escutou essa afirmação. Posteriormente, passamos essa
informação a todas as autoridades. A imprensa registrou e divulgou
para todo o Brasil o desejo do senhor traficante Fernando Beira-Mar
de se acomodar num presídio do Rio de Janeiro.

Faço um parêntese para dar um puxão de orelha na Governadora
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Rosinha Garotinho, que está satisfeita porque solicitou - com razão
- que esse traficante não ficasse no Rio de Janeiro. No entanto os
senhores devem se lembrar da insistência do ex-Governador Anthony
Garotinho, na época, em querer que Fernando Beira-Mar fosse para o
Rio de Janeiro, porque "dava ibope" a notícia sobre a custódia do
traficante. O ex-Governador disse várias vezes que queria que esse
prisioneiro fosse para o Rio de Janeiro.

Infelizmente, o Fernando Beira-Mar acabou indo para lá, gerando
uma série de confusões. Como vimos, comandou, reiteradas vezes, o
tráfico de dentro da prisão, mas agora está indo para o interior de São
Paulo. Quero felicitar também o Governador Geraldo Alkmin, que
acaba de dizer, em entrevista, que o caso não é de sua
responsabilidade, mas que, numa situação de emergência, iria aceitar
esse traficante, porque São Paulo tem melhores condições e isso traz
segurança para a população.

Parabenizando essas autoridades, espero que o traficante tenha o
destino que não seja aquele que deseja. Espero que fique na prisão
pelo tempo estabelecido pela legislação. São anos e anos, quase uma
prisão perpétua.

Antes de conceder aparte ao Deputado Miguel Martini, quero reiterar
uma solicitação feita pela CPI do Narcotráfico, naquela época, que o
Congresso Nacional precisa, com urgência, votar. Ficamos
conscientes, sabedores e convencidos de que a única forma real de
combater pelo menos o traficante que foi preso é descapitalizando-o.
Portanto, é preciso que, nos casos de pessoas condenadas como
traficantes, com todo direito de defesa, se inverta o ônus da prova no
Brasil.

Para quem comete crime hediondo, como um traficante da monta de
Fernando Beira-Mar, após lhe ser dado o direito de defesa, seus bens
teriam de ser imediatamente confiscados, cabendo-lhe provar que
seus bens são lícitos. No Brasil, acontece o contrário. O Estado não
pode retirar-lhe as propriedades, a não ser quando há comprovação
de que a propriedade foi adquirida ilicitamente. Precisa-se alterar a
legislação federal. Solicitamos urgência à Câmara Federal para alterar
o Código Penal Brasileiro, reivindicação também das CPls do
Narcotráfico.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado. Acompanho
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atentamente o trabalho eficiente da comissão especial da qual V.
Exa foi Relator e Deputado Marcelo Gonçalves, Presidente. Sofreram
ameaças, mas foram enfrentadas com coragem e determinação.
Quando o Congresso Nacional e as Assembléias Legislativas se
uniram para combater o crime não houve resultado porque o setor
público, muitas vezes, está a serviço do crime organizado. Apenas a
força política é capaz de furar os bloqueios.

Aproveito para fazer uma correção. A Polícia Civil do Rio de Janeiro
é responsável pela prisão de Fernandinho Beira-Mar, e não a Policia
Federal, que reivindicou a autoria. Anthony Garotinho prendeu 29
pessoas, e uma delas era Fernando Beira-Mar. Quando estava em
Brasília, queriam transferi-lo para o Rio de Janeiro, e o Governador
não aceitou. Fizeram muita pressão, aproveitando a transição do
Governo. Rosinha Garotinho tentou devolvê-lo, mas conseguiu. A
autoria da prisão foi da Polícia Civil do Rio, mas, como a Polícia
Federal assumiu, Garotinho atribuiu-lhe a responsabilidade. Há
necessidade de presídios federais para impedir que presos
comandem o crime organizado. Parabéns a V. Exa!

O Deputado Rogério Correia - Obrigado. A Governadora Rosinha
Garotinho conseguiu, junto ao Ministro, sua transferência. Isso é um
alento para a população do Rio de Janeiro.

Parabenizo o Presidente Lula pela construção imediata de três
presídios federais, batalha travada há oito anos com Fernando
Henrique. Os grandes criminosos têm de ser separados.

Já caminhamos muito, e é importante ressaltar o que o Deputado
Miguel Martini disse: muitas das soluções que hoje começam a se
fazer notar e que transformarão em curto e médio prazos, o quadro
prisional e o da bandidagem no Brasil só foram possíveis graças à
mobilização social e política, para trazer a responsabilidade da
situação para o conjunto do povo brasileiro.

E importante ressaltar que o parlamento teve muita responsabilidade
nisso e que as CPIs do Narcotráfico, que aconteceram nacionalmente,
chamaram a atenção da sociedade e começaram a colocar o dedo na
ferida, fazendo com que o Estado, em vez de apodrecer, começasse a
mudar o grau de podridão, que acaba por entranhar-se no seu
aparato.

Fica aqui nossa palavra de esperança, e parabenizamos o Ministro
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Márcio Tomás Bastos por suas atitudes de hoje. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 a Parte da reunião,
com a P Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.	-

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, ematendimento ao disposto na Decisão Normativa

da Presidência n° 10, torna sem efeito o despacho de não-
recebimento do projeto de autoria do Deputado Doutor Viana, que
"acrescenta dispositivo à Lei n° 11.553, de 3/8/94, que dispõe sobre a
ação do Estado com vista ao favorecimento de realização de
transplantes", publicado- no "Minas Gerais" no dia 20/2/2003, e
determina que seja recebida a proposição.

Mesa da Assembléia, 27 de fevereiro de 2003.
Ermano Batista, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno

e considerando a precedência na apresentação das proposições,
determina a anexação do Projeto de Lei n° 53/2003, de autoria do
Deputado Sidinho do Ferrotaco, ao Projeto de Lei n° 174/2003, de
autoria do Deputado Ricardo Duarte, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 27 de fevereiro de 2003.
Ermano Batista, no exercício da Presidência.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Arlen
Santiago (2) - indicando o Deputado Fábio Avelar para Vice-Líder da
Bancada do PTB; e indicando o seu nome para a vaga de membro
suplente da Comissão de Segurança Pública e o do Deputado Olinto
Godinho para a vaga de membro efetivo da referida Comissão.
(Ciente. Designo. Cópia às Comissões e às Lideranças.)

Despacho de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Rogério Correia, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de abordar
um outro assunto. E necessário que façamos hoje uma demarcação,
para depois não dizerem que nós, da Bancada do PT e do PC do B,
não estamos atentos às ações e às articulações de nosso Governador
nos Estados Unidos.

Temos uma preocupação em relação à CEMIG: a dívida da AES,
sua sócia multinacional, e os problemas em relação à
ELETROPAULO, os quais vimos acompanhando com muita atenção.

A ELETROPAULO é uma das maiores empresas do setor elétrico
privatizada no Brasil. Na época, a negociação girou em torno de
bilhões. A AES, sócia da CEMIG, é exatamente a mesma empresa.

Com o caso da ELETROPAULO, percebemos que estamos a um
passo da reestatização da empresa. Isso não deve estar no programa
do Lula, pois, quando perguntávamos se haveria estatização das
empresas, dizia que o Brasil não teria condições financeiras para
assegurar que estivessem novamente nas mãos do Estado. Disse que
esse não era o plano prioritário. Estancaria as privatizações, mas,
para estatizar as empresas, dependeria de capital financeiro. Embora
seja nosso desejo - nós, militantes da esquerda, socialistas e
comunistas -, essas estatizações do setor estratégico,
compreendemos a incapacidade do Governo de ter a garantia de
assim agir, mas a ironia faz com que isso acabe acontecendo, não por
decisão governamental, mas pelo processo de privatização ocorrido
no Brasil. Trata-se de um verdadeiro calote estampado para todo o
povo brasileiro. O da ELETROPAULO foi enorme, e o BNDES está
tendo um enorme prejuízo. Mesmo que o Estado retome as ações por
meio do BNDES, o prejuízo terá ocorrido na ELETROPAULO. E a
empresa AES, que simplesmente tomou dinheiro emprestado do
BNDES, comprou as ações, passou a ser a proprietária, privatizou e,
hoje, não tem condições de pagar ao Banco o empréstimo. Portanto,
deixará um prejuízo enorme, mesmo que as ações retornem ao
Estado. As ações que comprou com o dinheiro emprestado pelo
Banco é o único bem avalizado. E incrível esse processo de
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privatização do Governo Fernando Henrique!

O que ocorreu em São Paulo - alerto - é exatamente o mesmo que
está ocorrendo com a CEMIG. O Presidente do Sindicato dos
Eletricitários, Marcelo Correia, meu irmão, esteve, juntamente com a
diretoria, no Rio de Janeiro, para se informar sobre a situação do
contrato firmado entre a AES e a CEMIG, para a compra de 1/3 das
suas ações. Na época, a AES pediu ao BNDES US$600.000.000,00
para comprar essa parte das ações. Ocorreu a mesma falcatrua. O
Deputado Adelmo Carneiro Leão foi membro da CPI e conhece bem
esse processo. A AES, comprando 1/3 das ações, passou a dividir os
lucros da CEMIG, auferindo-se já 200 milhões. Não se sabe para qual
paraíso fiscal foi esse dinheiro, porque é certo que aqui não ficou.
Porém, essa empresa não pagou um centavo do empréstimo ao
BNDES e renegociou a data do pagamento, que venceria em maio.
Assim como não tem dinheiro para pagar, pela ELETROPAULO, uma
parcela que vence hoje às 18 horas, não terá a parcela de
US$80.000.000,00, que deveria pagar em maio e também não pagará
o dinheiro tomado emprestado no BNDES.

Isso significa que o BNDES vai ter de tomar as ações e passar a ser
sócio da CEMIG, com 1/3 das ações. A dívida que a AES tem com o
BNDES, devido aos juros, pois nada pagou até agora, em vez de
US$600.000.000,00 será de US$650.000.000,00, e as ações valem
apenas US$150.000.000,00. Isso quer dizer que o BNDES vai tomar o
cano da AES. A única garantia são as ações da AES, aliás, inferiores
ao empréstimo. O povo brasileiro vai pagar uma conta altíssima: foram
US$600.000.000,00 pedidos emprestados a uma empresa
multinacional para comprar 1/3 das ações da CEMIG. Se toda
falcatrua existiu, está clara, estranha-nos o Governador Aécio Neves
acenar com bandeira branca para o sócio da CEMIG. Vocês podem
ver isso publicado hoje no jornal "O Tempo" e em outros, e na
imprensa especializada no assunto, que já vem divulgando o
problema há mais tempo. O Governador Aécio Neves acena para a
busca de novo sócio, porque acha que a AES está com problema.
Para que outros sécios? Eles vão comprar as mesmas ações? Por
qual valor? Esses sócios vão ter a mesma mamata, qual seja, o direito
de veto nas ações, mesmo sendo minoritários, concedido pelo ex-
Governador Eduardo Azeredo? Isso nos levará novamente a entrar na
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justiça, como fez o Governador Itamar Franco, para barrar o
processo que dava direito de veto à empresa AES, que era
minoritária, agindo como majoritária no interior da empresa. Não se
pode esquecer disso. O que se fez contra o País, contra Minas Gerais,
foi um crime, o chamado crime do "colarinho branco". O Estado
promoveu a venda de 1/3 das ações, e a empresa comprou com o
dinheiro emprestado do BNDES, portanto, do povo brasileiro. Não sei
qual tipo de negócio pretende-se fazer com o novo sócio.

Sr. Presidente, apresentei requerimento e gostaria de contar com o
apoio da Presidência da Casa e dos demais Deputados, solicitando a
formação de Comissão Especial. Não pedi CPI, porque foi feita uma
no início da legislatura passada, comprovando todas essas questões.
A falcatrua ficou explícita. O relatório da CPI foi aprovado, e nele está
claro tudo de errado feito na privatização da CEMIG. O Governador
Eduardo Azeredo e outros são responsabilizados criminalmente pelo
que fizeram. Logo, não é necessário criar-se outra CPI. Por isso, pedi
uma Comissão Especial, a fim de que se verifique o cumprimento ou
não das cláusulas desse acordo, permitindo-nos acompanhar os fatos
para não sermos surpreendidos com uma medida do Governo que
lese o erário, como no caso da privatização da CEMIG. Fica meu
alerta para que o processo que compõe um dos pilares do modelo
neoliberal, o processo de privatização, jamais retôrne ao Brasil. Que
esse processo não mais taça parte dos noticiários brasileiros, como se
algo salutar acontecesse, quando da venda de estatais estratégicas,
importantes, como as de energia elétrica, telecomunicações e outras
privatizadas com o dinheiro público bancando tudo, sem retorno.

O Estado brasileiro encontra-se numa situação muito difícil. O
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, outro dia, fez um desabafo,
dizendo da situação em que encontrou o Brasil - situação de falência,
e isso não é brincadeira. Muitas vezes vejo membros da Oposição
fazendo críticas ao Presidente da República e às medidas que vem
tomando, do ponto de vista econômico, passando simplesmente uma
borracha no passado, como se Lula tivesse recebido o Pais às mil
maravilhas, sem problema algum. Não é verdade. Recebemos a
máquina completamente falida, O Banco Central teve prejuízo de
R$6.283.000.000,00 no segundo semestre, conforme divulgado na
última reunião.
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Não podemos hoje, simplesmente, cobrar medidas na área

econômica que signifiquem completa ruptura e mudança de rumo. Há
que se considerar a situação encontrada. As mudanças virão. O
Presidente já firmou esse compromisso no primeiro dia, quando tomou
posse no Congresso Nacional. Comprometeu-se junto aos Deputados
Federais e ao povo brasileiro como um todo. A mudança virá, é o
compromisso do Governo, alicerçada em condições de deixar o
mercado brasileiro mais independente do capital financeiro
internacional; portanto, com condições de fazer o enfrentamento que
terá que ser feito ao capital financeiro, especulativo. Esse
enfrentamento será feito, à ALGA e tudo o mais. E necessário
compreender isso. Fatos como esse da GEMIG são apenas a ponta
do "iceberg" de todo o processo de falência do Estado, de sua entrega
aos interesses do capital financeiro internacional. A CEMIG é apenas
uma ponta do "iceberg", assim como a ELETROPAULO e as
Telecomunicações. Mas tudo isso foi feito no sentido de esvaziar o
papel do Estado a serviço de um projeto neoliberal que felizmente foi
varrido, não diria temporariamente, tenho esperança de que tenha
sido varrido de vez do Estado brasileiro.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Companheiro Rogério
Correia, Líder da nossa bancada, quero cumprimentá-lo por essa
análise. De fato, todo cidadão comprometido com este País faz essa
análise. Por mais de 500 anos houve desmandos no Brasil, sobretudo
nos 8 anos recentes. Não é possível, agora, com menos de 60 dias de
Governo, que Lula possa fazer toda a transformação necessária.
Temos certeza de que há um projeto democrático popular, há o
compromisso do Presidente da República com o povo brasileiro. Ele
tem dado a vida para que esse projeto se realize. Tenho certeza de
que serão feitas as mudanças necessárias para que os direitos dos
cidadãos sejam respeitados.

Quero cumprimentá-lo e concordar plenamente com sua análise,
desejando a toda a equipe do Governo Federal que continue firme e
coerente com o projeto e a caminhada de 22 anos do PT, junto com
outros partidos que têm demonstrado compromisso com o povo
brasileiro.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputada Maria Tereza
Lara.
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Peço, então, ao conjunto de Deputados o apoio para que essa

comissão especial possa ser formada, para que tenhamos o
acompanhamento das cláusulas do contrato entre a CEMIG e os
sócios minoritários.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Como eleitor
convicto, faço uma pergunta ao colega Deputado Rogério Correia.
Nesse período todo, o que mudou, já que tivemos o Presidente Luís
Inácio Lula da Silva indo até à América, com o Presidente do Banco
Central? O que foi feito por Lula até agora? Como eleitor, também
acreditando, gostaria de saber do Líder do PT nesta Casa por quais
mudanças podemos esperar.

Chegam em minha casa e em meu gabinete, todos os dias, "sites" e
"e-maus" cobrando informações sobre o Governo Lula. A partir de
terça-feira, trarei todos. Quero tornar público para aqueles que não
têm acesso à Internet as observações feitas pelos próprios petistas
com relação ao Governo Lula. Há pessoas dentro do PT tentando
desarticular o partido. O PT - com todo o respeito que tenho por ele -
tem de começar a se entender, porque, senão, brevemente teremos
outro partido. As críticas de militantes do PT, que chegam por meio
dos "sites" do PDT e do PT, deixam-nos confusos. Isso pode
prejudicar um Presidente eleito pelo povo com a maioria absoluta dos
votos. O Presidente da República, no qual votei, não pode sair
prejudicado. Lula está bem intencionado. O Líder do PT nesta Casa
tem de tentar ajudar ajudá-lo.

Conheço o PT há muito tempo. Tive oportunidade de ser colega do
Rogério como Vereador, O PT fez oposição ferrenha naquele tempo,
com 12 Vereadores na Câmara Municipal de Belo Horizonte, uma
oposição ferrenha a Pimenta da Veiga e a Eduardo Azeredo. Depois
perdeu a Bancada de 12, ficando com somente quatro Vereadores,
Patrús na Prefeitura, Célio de Castro. Há uma concorrência muito
grande dentro do partido. Temos de nos juntar para nos entender
dentro do partido e não atrapalhar o Governo Lula. Vejo todos fazendo
previsões sobre um Brasil melhor. Também espero um Brasil melhor.
O Brasil daquele motorista de táxi que me pergunta se o PT deixará o
Lula governar. Estamos vendo toda essa briga dentro do próprio
partido. E uma Senadora que sai, e que já fala até em construir um
novo partido dos trabalhadores para fazer oposição ao Presidente
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Lula. Precisamos nos entender. O Brasil está sendo passado a
limpo, mas, se não nos entendermos, esse trabalho ficará difícil.
Chega de ala desse e daquele outro. Chega de tanta opinião. Dentro
do PTB, estamos tentando fazer isso, apesar de toda a divergência
que existe, mas não temos uma facção hoje dentro do PT.

O Sr. João, motorista de táxi, que dirige diariamente em Belo
Horizonte tem a oportunidade de estar na porta da Assembléia e
pergunta: "Será que o PT deixará o Lula governar? Estamos vendo
até agora a mesma coisa que vimos no Governo Fernando Henrique
Cardoso. O que mudou? Mudou o Ministro."

E esse apelo do taxista que trago aqui. Partido dos Trabalhadores,
vamos deixar o Lula governar, e acabar com toda a bagunça que há
dentro do PT. O PT não tem como falar mal do PSDB, então fala mal
de si mesmo. Se tem de falar mal, que não fale somente do
Presidente, que está dando duro para governar o País. Muito
obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o Deputado Alencar
da Silveira Júnior anda tão confuso com as siglas que acabou de dizer
que está no PTB. O Deputado é do PDT. Não sei se já se filiou na
PTB, mas seria bom que ele soubesse pelo menos de qual partido faz
parte.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Posso até ter
lembrado do PTB, porque o meu partido, o PDT, nasceu do PTB, que
também é um partido trabalhista, que se preocupa com os
trabalhadores. O sonho do PTB é ser PDT. Então, dessa forma, posso
até haver dito. Mas o meu partido é o PDT, presidido pelo
companheiro Brizola, que ajudou o sapo de barba, como dizia
antigamente, ou seja, Luiz Inácio Lula da Silva, a se eleger Presidente
da República, pelo seu partido.

O Deputado Rogério Correia - Estava tentando desfazer a confusão
das siglas partidárias. Infelizmente, como não há reforma política no
Brasil, ainda muda-se de partido como se salta de galho em galho.
Fiquei preocupado, imaginando que o Deputado de um minuto para o
outro tivesse mudado de partido. Foi apenas um equívoco. Essa
confusão não acontece no PT.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Até hoje mudei
somente uma vez de partido. Fui eleito pela primeira vez, há 14 anos,
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Vereador pelo PTB. Pertenço ao PDT, como Deputado Estadual,
desde o primeiro dia de mandato. Agora, V. Exa. precisa explicar para
o Sr. João, motorista de táxi, o que está acontecendo com o seu
partido, que não deixa o Lula governar.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, agradeço a
preocupação do Deputado Alencar da Silveira Júnior e a do motorista
de táxi com relação ao PT, que vai bem, obrigado. Claro que não se
trata de um partido monolítico de idéias. Os nossos debates são
políticos, importantes, que ajudaram não apenas a construir o PT, mas
a eleger o Presidente da República. Certamente, se não fosse a sua
existência, como partido plural que luta pelo socialismo, que respeita
as idéias internas, provavelmente não teria essa unidade, formada no
debate político, que é muito importante.

Como já disse recentemente na tribuna, o PT está dando
sustentação ao Governo Lula, que tem compromisso com as
mudanças que virão. São mudanças que se iniciaram. Nunca vi um
Presidente da República fazer o que Lula fez, ou seja, em Davos, no
Fórum Econômico, colocar a fome como questão central nos países
da América Latina e a paz como algo fundamental, contrariando os
interesses de George Bush e do imperialismo norte-americano,
invertendo, portanto, a lógica do capital para a do social. Essas são
demonstrações de um Governo que se inicia com outros parâmetros,
interrompendo o processo de privatização e iniciando o processo de
fortalecimento do mercado interno. Todas essas mudanças, Deputado
Alencar da Silveira Júnior, a quem agradeço o voto em Luta e a
preocupação com o Governo, são prenúncios. Pode dizer ao motorista
de táxi que a esperança venceu o medo e que triunfará com a ajuda
do PT. 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
28, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 27/2/2003, as seguintes
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comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento (2), dando ciência à Casa do
falecimento da Sra. Abadia Soares Vieira, ocorrido em 23/2/2003, em
Fatos de Minas, e do Sr. Vicente Pereira Fonseca, ocorrido na mesma
data e cidade. (- Ciente. Oficie-se.)

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 28/2/2003, as seguintes

comunicações:
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Argerniro

Teixeira Malta, ocorrido em 27/2/2003, em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Doutor Ronaldo, notificando o falecimento do Sr.
Carlos Alberto Lopes de Souza, ocorrido em 26/2/2003, em Sete
Lagoas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Doutor Ronaldo, notificando o falecimento da Sra.
Vânia Martins, ocorrido em 26/2/2003, em Sete Lagoas. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Doutor Ronaldo, notificando o falecimento do Sr.
Marcelo Viana, ocorrido em 26/2/2003, em Sete Lagoas. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Walter Wandir da Cunha, ocorrido em 26/2/2003, em Fatos de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, comunicando que se ausentará do
País no período de l°a 4/2/2003. (- Ciente. Publique-se.)

COMUNICAÇÃO NÃO RECEBIDA
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, comunicando o falecimento

do Sr. Marcos Welerson Pimenta Figueiredo. (- Idêntica comunicação
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonídio Bouças.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 6/3/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Atas - Questão de ordem; homenagem póstuma - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas
de Emenda à Constituição n os 21 a 23/2003 - Projetos de Lei n os 233
a 305/2003 - Requerimentos n

o
s 84 a 94/2003 - Requerimento da

Deputada Manha Campos - Proposições Não Recebidas: Projetos de
lei dos Deputados Jayro Lessa, Sargento Rodrigues e Fahim Sawan e
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta - Comunicações:
Comunicações do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (3) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados André Quintão, Sebastião
Helvécio Doutor Viana e Célio Moreira - Questão de ordem - 2a Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Despacho de
Requerimentos: Requerimento da Deputada Maríhia Campos;
deferimento - 3a Parte: Leitura de Comunicações - Oradores Inscritos:
Discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Júnior - André Quintão - Céhio Moreira - Dahrno
Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - Laudehino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacífico - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às i4hllmin, 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 oahavra.	Sr. 2°-
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Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

ia Parte
P Fase (Expediente)

- Atas
- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

Questão de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria de noticiar a todos os

companheiros o triste falecimento do nosso ex-Deputado Luiz
Menezes, ocorrido no sábado passado.

Tivemos o privilégio nesta Casa de desfrutar da companhia desse
grande amigo e exemplar Deputado, que veio da sua querida Itabira e,
sem dúvida alguma, prestou não somente a Minas como à Assembléia
Legislativa relevantes serviços por sua determinação, humildade, e,
acima de tudo, por sua presença marcante no coração e no
sentimento de todos os pares e funcionários desta Assembléia.

Irmanado nesse sentimento de dor e associando-me com a sua
família e com toda a comunidade de Itabira, solicito a V. Exa, se for
possível regimentalmente, antes do prosseguimento dos trabalhos,
fosse feito 1 minuto de silêncio pela saudade e pela gratidão a esse
grande parlamentar, que honrou a Casa pela sua presença e pela sua
dignidade como cidadão, exemplar chefe de família e como Deputado
ilustre que foi o nosso querido Luiz Menezes.

O Sr. Presidente - Acataremos a solicitação do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, porém, antes, faremos uma leitura sobre a passagem do
Deputado Luiz Menezes nesta Assembléia. A Presidência, em nome
deste Legislativo, manifesta também o seu pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Luiz Menezes, ocorrido no último sábado, dia 1° de
março.

Representante da cidade de Itabira nesta Casa na 14 a Legislatura,
deixou inúmeros amigos entre os parlamentares, que tiveram a grata
satisfação da convivência com a sua estimada pessoa, sempre
ponderada e pacífica, e com suas posições de significativos valores
éticos e morais.

Não obstante sua idade avançada, nunca lhe faltou energia para
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cumprir os deveres e as obrigações que seu mandato exigia,
deixando, assim, a marca positiva de sua passagem nesta
Assembléia.

Queria registrar também que tive a oportunidade, por ser seu vizinho
de cidade, de representar esta Casa no seu velório, na cidade de
Itabira.

Neste momento, pedimos 1 minuto de silêncio, atendendo à
solicitação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

- Procede-se à homenagem póstuma.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°2112003
Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

acrescido do seguinte artigo:
"Art. 111 - Os policiais civis designados para prestar serviços em

Seção Técnica de Criminalística e para efetuar as perícias que lhes
forem atribuídas pelo Instituto de Criminalística do Estado de Minas
Gerais, pela Chefia de Divisão e pela Chefia de Delegacia Regional de
Segurança Pública passam a integrar o quadro efetivo de Perito
Criminal, com os vencimentos e as vantagens da classe inicial da
carreira.

Parágrafo único - Os servidores de que trata este artigo farão jus à
promoção na carreira por merecimento e antigüidade.".

Art. 2 0 - Esta proposta de emenda à Constituição entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2003.
Alencar da Silveira Júnior - Jayro Lessa - Dimas Fabiano - Pinduca

Ferreira - José Henrique - Biel Rocha - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz
Fernando Faria - Paulo Piau - Leonídio Bouças - Arlen Santiago - Ivair
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Nogueira - Adaiclever Lopes - Sargento Rodrigues - Weliton Prado
- Leonardo Moreira - Rêmolo Aloise - Doutor Ronaldo - Mauro Lobo -
Antônio Andrade - Padre João - Olinto Godinho - Paulo César -
Wanderley Ávila - Márcio Passos - Célio Moreira.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem o objetivo
de fazer justiça e corrigir a situação funcional dos policiais civis que
foram designados, por portaria, antes da Constituição Estadual de
1989, para prestar os mesmos serviços que prestam os Peritos
Criminais. Tais servidores, a despeito de terem os mesmos encargos
e atribuições dos Peritos Criminais e sujeitarem-se aos riscos da
função, não têm os mesmos direitos, vencimentos, vantagens nem
promoção na carreira, pois não estão enquadrados no cargo.

Não há que se falar em inconstitucionalidade da proposta, uma vez
que as designações são todas anteriores à Constituição mineira. Por
outro lado, os citados servidores são merecedores de tal
reconhecimento, pois são Peritos Criminais de fato e possuem os
cursos exigidos pela ACADEPOL.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 22/2003
Altera a Seção III do Capítulo II da Constituição do Estado e

acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Os dispositivos da Constituição do Estado a seguir

mencionados passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 96 - São órgãos do Poder Judiciário:
- o Tribunal de Justiça;

II - os Conselhos de Justiça Militar;
III - os Tribunais do Júri;
IV - os Juízes de Direito;
V - os Juizados Especiais.";
"Art. 98 ....................................................................
III - o acesso ao Tribunal de Justiça far-se-á por antigüidade e

merecimento, alternadamente, apurados na última entrância;
X - as decisões administrativas do Tribunal de Justiça serão

motivadas, e as disciplinares, tomadas pelo voto da maioria de seus
membros ou do órgão especial, se houver;
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XI - no Tribunal de Justiça, será constituído órgão especial, com o

mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o
exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais da
competência do Tribunal Pleno.";

"Art. 99 - Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça será
composto de membros do Ministério Público com mais de dez anos de
carreira e de advogado de notório saber jurídico e reputação ilibada
com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados
pelos órgãos de representação das respectivas classes em lista
sêxtupla.

Parágrafo único - Recebidas as indicações, o Tribunal formará lista
tríplice e a enviará ao Governador do Estado, que, nos vinte dias
subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.";

"Art. 100 -	........................

a) pelos Juizes nomeados para o Tribunal de Justiça, a partir da
posse:";

"Art. 103- Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
- por iniciativa de seu Presidente, elaborar o Regimento Interno,

com observância das normas de processo e das garantias
processuais das partes e dispondo sobre a competência e o
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

II - eleger seus órgãos diretivos e organizar sua secretaria, seus
serviços auxiliares e os dos juízos que lhe forem vinculados, velando
pelo exercício da atividade correicional respectiva;

III - prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos,os
cargos necessários à administração da justiça, exceto os de
confiança, assim definidos em lei;

IV - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros
e aos Juízes e aos servidores que lhe forem imediatamente
vinculados;

V - prover os cargos de Juiz de carreira da respectiva jurisdição;
VI - expedir decisão normativa em matéria administrativa de

economia interna do Poder Judiciário.
Parágrafo único - Para a eleição a que se refere o inciso II, terão

direito a voto todos os membros do Tribunal.";
"Art. 104 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao
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Poder Legislativo, observadas as limitações desta Constituição;

- a alteração do número de seus membros;
II - a criação e a extinção de cargo e a fixação de vencimentos de

seus membros, dos Juízes, dos serviços auxiliares e os dos juízos que
lhe forem vinculados;

III - a revisão da organização e da divisão judiciária, bienalmente;
IV - a criação de varas.";
"Art. 106- ....................................

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2 0 do art. 93,
os Juízes da Justiça Militar, os Juízes de Direito, os membros do
Ministério Público, o Comandante-Geral da Polícia Militar e os
Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;";

"Art. 109 - A Justiça Militar é constituída pelos Conselhos de Justiça
Militar, aos quais compete processar e julgar o policial militar em crime
definido em lei, excetuados aqueles praticados contra civis e os
definidos como crimes contra a pessoa e contra o patrimônio não
militar, cujo processo e julgamento competem à justiça comum,
observada a lei processual penal comum.

Parágrafo único - Ao Tribunal de Justiça, compete decidir sobre a
perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça.".

Art. 20 - Ficam revogados o § 1° do art. 106 e os arts. 107, 108, 110
e 111 da Constituição do Estado.

Art. 30 - Fica acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado o seguinte artigo:

"Art. .... - As atribuições e as competências do Tribunal de Alçada e
do Tribunal de Justiça Militar, que ficam extintos, passam a ser
exercidas pelo Tribunal de Justiça do Estado.

§ 1° - Os cargos de Juiz de Alçada e de Juiz do Tribunal de Justiça
Militar, com seus atuais ocupantes, são transformados em cargos de
Desembargador, mantida a classe de origem, para efeito de
composição do quinto constitucional.

§ 20 - Ficam mantidas as composições e a competência dos Grupos
de Câmaras e das Câmaras Isoladas do Tribunal de Alçada, até que o
Regimento Interno do Tribunal de Justiça disponha sobre o assunto.

§ 30 - Os atuais ocupantes de cargos do Quadro de Servidores da
Secretaria do Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar são
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transferidos para o Tribunal de Justiça, onde continuarão a exercer
as mesmas atribuições, até que a Lei de Organização e Divisão
Judiciárias do Estado disponha sobre a matéria.

§ 40 - O Presidente do Tribunal de Justiça, no prazo de cento e vinte
dias contados da data de publicação desta emenda, encaminhará à
Assembléia Legislativa projeto de lei dispondo sobre a nova
organização e o funcionamento do Tribunal de Justiça.".

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Durval Angelo - Maria Tereza Lara - Adelmo Carneiro Leão - Maria

José Haueisen - Chico Simões - Ricardo Duarte - Padre João - Biel
Rocha - José Milton - Marília Campos - Laudelino Augusto - Rogério
Correia - André Quintão - Paulo Piau - Ivair Nogueira - Doutor Viana -
Rêmolo Aloise - Sebastião Navarro Vieira - Doutor Ronaldo - Arlen
Santiago - Sargento Rodrigues - Jô Moraes - José Henrique - Leonídio
Bouças - Paulo Cesar - Neider Moreira.

Justificação: A proposta que submetemos à apreciação desta Casa
objetiva unificar as instâncias recursais, mantendo-se as atribuições e
a competência da primeira instância militar e da justiça comum. Para
tanto, extinguem-se o Tribunal de Alçada e o Tribunal de Justiça
Militar, passando para o Tribunal de Justiça as competências hoje
conferidas a esses dois órgãos do Poder Judiciário.

A tradição legislativa, no País, de instituir prerrogativas de foro para
o militar tem como antecedentes mais recentes a ditadura de Vargas
e, posteriormente, o regime militar implantado em 1964. Fruto
cultivado durante períodos de exceção, resultam elas de uma vontade
legislativa impregnada de objetivos autoritários, próprios de governos
descumpridores dos sagrados preceitos atinentes à liberdade e às
garantias individuais. Vivemos tempos diferentes. Uma justiça militar
de competência tão ampliada não se harmoniza com o nosso sistema
constitucional, erigido,basicamente, sobre postulados de liberdade e
garantias, com conseqüente reflexo na estipulação dos deveres de
cada um. A sociedade vem lutando para compor um novo sistema de
defesa de valores. Isso ficou demonstrado, de forma eloqüente,
quando dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. O militar,
assim como qualquer cidadão, deve prestar contas à sociedade se
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infringir a lei que tutela seus bens e valores mais caros, portanto
deve ser processado e julgado pela justiça comum.

A sociedade civil já não aceita o privilégio que retira da competência
de seus Juízes a apreciação dos crimes praticados por militares que
atentam contra a ordem pública, a liberdade, a vida e a integridade
física dos cidadãos.

Com relação à extinção do Tribunal de Alçada, é bom que se afirme
que não só o próprio Tribunal, mas também entidades de peso como a
AMB, a OAB, o Ministério Público, além dos Tribunais de Alçada do
Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro e de São Paulo, a
defendem, certos dos benefícios da unificação dos Tribunais em
segunda instância.

O Tribunal de Alçada de nosso Estado, em sessão plenária
realizada em outubro de 1996, aprovou minuta de proposta de
emenda à Constituição, aproveitada parcialmente nesta proposição.
Em sua justificação, assim se pronunciou o Tribunal: 'A extinção do
Tribunal de Alçada e a transferência de suas atribuições e
competências para o Tribunal de Justiça atendem ao interesse da
justiça e a motivos de conveniência administrativa. A unificação das
competências em um só órgão julgador dos recursos de decisões de
primeira instância constitui providência que tornará mais ágil e
eficiente a prestação jurisdicional, simplificará os procedimentos
processuais, eliminará os entraves e as dificuldades que decorrem da
existência de órgãos julgadores diversos, como tem demonstrado a
experiência do dia-a-dia. Dispondo sobre a unificação das atuais
instâncias de recurso, a emenda, por outro lado, propiciará a
simplificação da estrutura dos serviços auxiliares de justiça, com o que
se estará evitando a concorrência de órgãos duplos, com finalidades
idênticas ou semelhantes'.

Deve-se ressaltar que, nos Estados que ainda mantêm, em sua
organização judiciária, a existência do Tribunal de Alçada, também
surgem propostas para sua extinção, como a Proposta de Emenda à
Constituição n° 86/97, de Deputados à Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul. Cabe destacar, em sua justificação, o
seguinte argumento: 'Cumpre referir que o órgão pleno do Tribunal de
Justiça entendeu que a melhor solução, até para efeito de
racionalização dos serviços, quer de ordem administrativa, quer
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especialmente de natureza jurisdicional, era a da unificação dos
dois tribunais (Alçada e Justiça)'.

Uma das maiores virtudes do legislador é ser sensível à
transformação de seu tempo. E medida justa e inteiramente oportuna
a reforma do texto constitucional visando ao aperfeiçoamento de
nossas instituições, para melhor atender aos nossos cidadãos.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 23/2003
Acrescenta dispositivo ao art. 73 da Constituição do Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerias aprova:
Art. l - Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 73 da

Constituição do Estado de Minas Gerais
"Art. 73 -	 .........................
§ 3° - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e suas

administrações indiretas, o Tribunal de Contas e o Ministério Público
publicarão, no órgão oficial dos Poderes do Estado e por meio
eletrônico de livre acesso, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao
trimestre vencido, por unidade orçamentária, demonstrativos da
despesa mensal com a remuneração e o subsídio dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos dos membros de qualquer dos
Poderes do Estado, dos detentores de mandato eletivo e dos demais
agentes políticos, por cargo ou função, realizada nos meses do
trimestre anterior, discriminando o número de ocupantes, vencimento
básico, gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória e todas as espécies de - verbas
indenizatôrias, pagas por função ou cargo, sob pena de
responsabilidade.".

Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Chico Simões - Gustavo Valadares - Neider Moreira - Maria Olívia -

Ricardo Duarte - Biel Rocha - Cecília Ferramenta - Ana Maria - Miguel
Martini - Gil Pereira - Sargento Rodrigues - Olinto Godinho - Padre
João - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Sebastião Helvécio -
Bonifácio Mourão - Leonardo Moreira - Ermano Batista - Lúcia Pacífico
- Weliton Prado - Mauro Lobo - Domingos Sávio - Leonídio Bouças -
Doutor Ronaldo - André Quintão - José Henrique - Fábio Avelar -
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Sidinho do Ferrotaco - Jô Moraes - Maria José Haueisen - Alencar
da Silveira Júnior - Antônio Carlos Andrada.

Justificação: A publicidade é um dos princípios constitucionais
básicos que rege a atividade de administração pública dos Poderes do
Estado. E a publicidade dos atos que garante a todo cidadão as
condições para avaliar a cada momento se os demais princípios
constitucionais como legalidade, moralidade e razoabilidade estão
sendo observados.

Durante muitos anos, o demonstrativo que ora propomos foi
publicado regularmente no órgão oficial por determinação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Somente a partir de 2001 é que essa lei
passou a determinar a publicação apenas dos dados consolidados da
despesa mensal com pessoal e seus encargos, reduzindo, assim, a
transparência e a real possibilidade de análise da evolução da
despesa com pessoal da administração pública.

Essa falta de transparência, além de injustificável, tem gerado um
enorme desgaste para os Poderes do Estado e em particular para o
Poder Legislativo, ao qual compete fiscalizar e praticar o princípio
constitucional da publicidade.

Por isso estamos propondo a inclusão de artigo na Constituição do
Estado, com vistas a garantir a regularidade das referidas
informações, como vem sendo cobrado insistentemente pela
sociedade mineira.

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

PROJETO DE LEI N° 233/2003
Estabelece normas para a realização de transação de crédito

tributário estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A transação de crédito tributário será efetuada pelo Estado

por meio da Secretaria de Estado da Fazenda e somente poderá ser
realizada sobre o montante total do crédito tributário, atualizado
monetariamente e acrescido de juros e multa.

Parágrafo único - Somente será efetuada transação para a extinção
de crédito tributário objeto de litígio judicial.

Art. 2 0 - O crédito tributário objeto de transação poderá ser parcelado
em até cento e oitenta vezes, sem a aplicação de juros nas parcelas
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vincendas, desde que obedecidas as seguintes condições:

- inexistência de outros créditos tributários em favor do Estado, não
abrangidos pela transação;

II - cumprimento de todas as obrigações fiscais para com a Fazenda
Pública Estadual durante o período da transação;

III - no termo de transação deverá constar o valor acordado de
custas processuais e honorários advocatícios devidos aos
Procuradores da Fazenda do Estado;

IV - a transação de qualquer crédito tributário superior a
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) deverá ser informada à
Comissão de Fiscalização e Orçamento da Assembléia Legislativa do
Estado;

V - o inadimplemento de qualquer parcela acarretará na antecipação
do vencimento das demais parcelas, acrescidas de multa de 2% (dois
por cento).

Art. 30 - O crédito tributário objeto de transação poderá ser
compensado somente com créditos líquidos, certos e não prescritos
do sujeito passivo com a Fazenda Pública Estadual.

Art. 40 - O sujeito passivo da obrigação tributária poderá optar pela
transação com pagamento à vista do crédito tributário, sendo-lhe
concedida a redução de até 95% (noventa e cinco por cento) do
acréscimo de juros e multa.

§1 1 - O sujeito passivo da obrigação tributária somente poderá
utilizar-se do beneficio a que se refere o "caput" deste artigo uma vez
a cada cinco anos, contados da data da transação, devendo satisfazer
às condições previstas nos incisos 1, III e IV do art. 2 0 desta lei.

§ 20 - E vedada a compensação tributária na transação realizada
com fundamento no 'caput" deste artigo.

Art. 50 - A concessão de qualquer outro beneficio não previsto nesta
lei dependerá de autorização legislativa.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: O presente projeto de lei visa regulamentar o disposto

no art. 171 do Código Tributário Nacional. E cediça em nosso
ordenamento jurídico a dificuldade de implementação de qualquer
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programa ou projeto que acarrete aumento de despesa ou redução
de receitas orçamentárias, nos termos dos arts. 14 e 16 da Lei
Complementar n° 101, de 2000.

Não se trata "in casu" de redução de receita, razão pela qual não
esbarra o presente projeto no óbice imposto pela lei orçamentária e de
responsabilidade fiscal. Senão vejamos: o presente projeto, além de
não provocar redução de receita, uma vez que em nenhuma hipótese
o crédito principal é atingido, sendo sempre corrigido monetariamente,
refere-se a créditos objeto de litígio judicial, atuando o objeto desta
norma como articulador do efetivo recebimento pelo Estado de
créditos com grande dificuldade de quitação.

Não obstante, a transação é medida legal, com parca e confusa
regulamentação no Estado. Pode-se facilmente perceber a renúncia
de receita sem parâmetros legais, sendo cada caso conduzido por
uma secretaria de Estado, sem a participação dos órgãos de
fiscalização, como a Assembléia Legislativa e o Tribunal de Contas.
Isso, por diversas vezes, tem funcionado como estímulo ao
inadimplemento por parte das grandes empresas, que, acima de tudo,
possuem liquidez suficiente para estar em dia com suas obrigações
fiscais.

Isso é facilmente observado quando uma grande empresa, por
exemplo, é condenada em regular processo tributário administrativo e
tem um débito inscrito em dívida ativa de, por exemplo,
R$10.000.000,00. A execução fiscal é proposta; após o oferecimento
de embargos e com uma lide instaurada há aproximadamente dois
anos, aproximando-se da liquidação judicial do crédito tributário, é
proposta uma transação com o valor apenas corrigido
monetariamente, sem a incidência de juros ou multa, e ainda podendo
ser parcelado.

Ora, no âmbito comercial é muito mais rentável não pagar o imposto
e aplicar no mercado financeiro, onde haverá incidência de juros em
favor da empresa. Após especular por dois anos (tempo médio de
duração de uma execução fiscal, em face de empresas sólidas) no
mercado financeiro, consegue a empresa quitar a dívida apenas com
o valor corrigido monetariamente. No exemplo proposto, se o dinheiro
for aplicado com juros de 0,5% a.m., não cumulativos (valores bem
modestos apenas para demonstrar a rentabilidade), em dois anos a
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empresa terá auferido com a especulação financeira e, em
conseqüência, economizado 12% do valor devido, ou seja, o montante
de R$ 1.200.000,00.

Ademais, para que seja feita uma doação de qualquer bem imóvel,
seja qual for seu valor, o Governo do Estado necessita de autorização
legislativa, pois importa em redução de ativo imobilizado. Para a
redução do ativo corrente, porém, a decisão pode ser tomada em uma
secretaria de Governo, sem que o Poder Legislativo nem sequer tome
ciência da transação realizada.

Independentemente das razões aqui expostas, o certo é que temos
observado, nos últimos anos, uma grande fuga dos investimentos no
Estado, que chegou a ser 25% do aplicado no território nacional em
contrapartida com os 4% atuais, e uma forte desvalorização do
empresariado que investe em nosso Estado. Não há que se falar no
caso vertente de 'guerra fiscal", uma vez que os principais
beneficiários serão os empresários que estão passando por
turbulências financeiras e buscam sua recuperação no cenário
mineiro, garantindo ao Estado a regularização de suas contas com o
Fisco Estadual, em especial pelo disposto no art. 2 0 , II, e art. 40 ,
aumentando a arrecadação.

Além disso, a existência de parâmetros palpáveis para a transação,
serve de estímulo para que as empresas que pretendem investir no
Estado, uma vez que antes mesmo de precisarem transacionar
possíveis créditos com o Estado, já terão ciência dos limites da
negociação.

Ademais, o presente projeto atende aos princípios que regem a
administração pública, previstos nos arts. 37, "caput", da Constituição
Federal e 13 da Constituição Estadual, ao disciplinar a negociação de
créditos tributários com o Estado.

- 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° 234/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.740/2001)

Institui a Medalha do Mérito Professor Gerson Boson e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica instituída a Medalha do Mérito Professor Gerson

Boson, destinada a homenagear, anualmente, dez pessoas físicas e
jurídicas com o reconhecimento do poder público estadual, por sua
atuação no meio universitário mineiro.

Parágrafo único - A medalha será acompanhada de diploma
correspondente à honraria.

Art. 20 - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do
Estado, em solenidade pública a ser realizada na última semana do
mês de março.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Doutor Viana
Justificação: O Prof. Gerson Boson dedicou sua inteligência e

esforços ao meio universitário mineiro.
Renomado professor, lecionou na Faculdade de Direito da UFMG,

foi Reitor da mesma Universidade e ocupou, até a data de seu
falecimento, o cargo de Reitor da UEMG.

A criação da Medalha do Mérito tem por finalidade agraciar
personalidades que se destaquem nas atividade e no apoio ao meio
universitário, perpetuando a memória do ilustre mestre de tantas
gerações de jovens em Minas.

A cultura jurídica e o magistério universitário mineiro guardam o
brilho e a capacidade do grande educador, cujo exemplo estará vivo
no ambiente estudantil e na memória de todos nós.

Peço, pois, aos meus ilustres Pares, a aprovação desta proposição,
numa homenagem à memória do insigne Reitor e estímulo ao meio
universitário.

- 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° 235/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de lngaí o imóvel

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

de Ingaí o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais
constituído de um terreno e respectivas benfeitorias, com a área de
621 00m2 (seiscentos e vinte e um metros quadrados), situado na Av.
Aureliano Souza Pinto, s/n°, no Município de Ingaí, registrado sob o n°
R-2-937, no livro 2-13, a fis. 241 no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itumirim.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação a que se refere o
"caput" deste artigo destina-se ao funcionamento e á ampliação do
Posto de Saúde Arthur Teodoro Leite.

Art. 21 - 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.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2003.
Doutor Viana
Justificação: O projeto na legislatura passada foi encaminhado pelo

Governador Itamar Franco, demonstrando a real necessidade da
doação deste imóvel pelo Estado. O projeto estava pronto para
votação e foi arquivado no final da legislatura. Como Deputado
majoritário do Município de Ingaí, apresento novamente o projeto pela
necessidade do município em ampliar o posto de saúde, única
referência de tratamento e prevenção de doenças nesse município.

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

PROJETO DE LEI N°236/2003
Acrescenta dispositivos à Lei n° 11.553, de 3 de agosto de 1994,

que dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento de
realização de transplantes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam acrescentados ao art. 2 0 da Lei n° 11.553, de 3 de

agosto de 1994, os seguintes dispositivos:
"Art. 20 ..............................................
X - manter, em caráter permanente, serviço de transporte aéreo e
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rodoviário de órgãos, tecidos e substâncias humanas destinadas a
transplante, com veículo de sua propriedade ou outros alocados para
essa finalidade, dentro ou fora do Estado, sempre que houver
necessidade;

Xl - oferecer aos familiares do doador de órgãos, no ato de
confirmação da doação, sala no hospital onde ele se encontra
internado à espera de desligamento dos aparelhos ou onde será
realizada a retirada dos órgãos, com o devido acompanhamento
psicológico.

Parágrafo único - O MO Transplante deverá promover a retirada dos
órgãos doados no prazo mínimo necessário para a movimentação de
sua equipe.

XII - Caso o doador tenha sofrido acidente de trânsito, acidente de
trabalho ou morte violenta, que necessite o auto de necropsia pelo
Instituto Médico Legal, o MG Transplante requisitará o médico legista
para acompanhamento de retirada de órgãos e imediata realização da
necropsia;

§ 1° - Na impossibilidade de comparecimento do médico legista, o
Estado providenciará imediatamente a remoção do corpo para o
Instituto Médico Legal, com vistas à realização da necropsia, e
posteriormente, o transporte do corpo ao local onde será velado,
desde que seja nos limites do Estado.".

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

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2003.
Doutor Viana
Justificação: Os transplantes de órgãos , tecidos e substâncias

humanas têm aumentado no Estado, porém ainda existem
dificuldades para que o programa de doações funcione
adequadamente, diminuindo efetivamente a longa fila de espera de
pessoas que necessitam de transplante. A falta de transporte rápido e
adequado contribui para a perda de órgãos doados.
O MC Transplante é uma unidade do Sistema Nacional de

Transplante, com estrutura organizada pela Secretaria da Saúde.
A Lei n° 11.553, de 3/8/94, tem por finalidade a ação do Estado para

o favorecimento de realização de transplantes. Os dispositivos
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apresentados, se aprovados e acrescentados à lei, têm por
objetivo, além de facilitar o transporte dos órgãos entre doador e
receptor, melhorar as condições dos familiares dos doadores
enquanto na espera angustiante da retirada dos órgãos e aumentar as
possibilidades do MG Transplante na captação das doações.

- 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°237/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Rio

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

Comunitária de Rio Espera, com sede no Município de Rio Espera.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária de Rio Espera, que promove
atividades recreativas e esportivas e presta assistência social com
atendimento à comunidade em geral, dando orientações às famílias
mais carentes da região.

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

PROJETO DE LEI N° 238/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Dom Geraldo Proença

Siguad, com sede no Município de Várzea da Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Dom

Geraldo Proença Sigaud, com sede no Município de Várzea da Palma.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: A Fundação Dom Geraldo Proença Sigaud, com sede
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no Município de Várzea da Palma, é sociedade civil sem fins
lucrativos, prestando relevantes serviços sociais aos menores
infratores e em situação de risco daquela municipalidade; está em
pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
constituída de pessoas idôneas e não remuneradas.

A documentação anexa vem respaldar nossa iniciativa e, por
preencher a referida entidade os requisitos necessários, solicito aos
nobres pares a aprovação do título que a tornará de. utilidade pública
estadual.

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

PROJETO DE LEI N°239/2003
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Caminho da Paz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita

Caminho da Paz, com sede no Município de São João dei-Rei.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2003.
Sidinho do Ferrotaco
Justificação: O Centro Espírita Caminho da Paz, sediado na Rua

Paulo Freitas, 312, Centro, na cidade de São João dei-Rei, está
inscrito no CNPJ, sob o n° 26 117 937-0001/35, foi fundado em
15/8/89 e vem prestando imensos serviços à nossa comunidade.
A referida instituição contribui para o desenvolvimento moral e

intelectual da pessoa humana bem como para o engrandecimento da
comunidade, auxiliando, assim, o poder público na consecução do
bem comum.

Presta o Centro Espírita enormes serviços, desde a simples
promoção de campanhas para a arrecadação de gêneros de primeira
necessidade até a promoção de palestras, construção e manutenção
de centros coletivos de assistência social. Enfim, vincula-se à
atividades típicas de efetivação do ideal de fraternidade humana.

Ressalte-se, ainda, estarem preenchidos os requisitos elencados no
art. 1 0 da Lei n°12.972, de 1998.

0 presente projeto visa a reconhecer, por meio da lei, a relevância
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dos trabalhos desenvolvidos pela entidade.

Acreditamos que os nobres pares, imbuídos do mesmo propósito, se
unirão para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°240/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária e de Serviços de Sacramento - ACIAPSS -, com sede
no Município de Sacramento.

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

Industrial, Agropecuária e de Serviços de Sacramento - ACIAPSS -,
com sede no Município de Sacramento.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e

Prestação de Serviços de Sacramento - ACIAPSS -, fundada em
31/5/36, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que reúne mais de
220 associados, unindo empresários de todos os segmentos da
economia sacramentana.

A ACIAPSS é filiada à Federação das Associações Comerciais,
Industriais, Agropecuárias e Prestação de Serviços do Estado de
Minas Gerais - FEDERAMINAS - e é uma associação imbuída na
missão de definir políticas e promover ações estratégicas que
objetivem o desenvolvimento do associativismo empresarial.

A associação objetiva promover a harmonia, a integração e a
modernização dos associados, tendo por finalidade maior a defesa e a
preservação da empresa privada como instrumento fundamental para
o desenvolvimento de Sacramento e da região, com justiça social.

Na execução de suas atividades, a ACIAPSS promove a união e a
solidariedade entre os associados, sustentando e defendendo perante
o poder público os direitos, interesses e assuntos ligados a economia
sacramentana, observando os princípios éticos da defesa da empresa
privada, da livre concorrência, da legitimidade do lucro, da
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remuneração justa para o trabalho, da propriedade privada, da
justiça social e representa os interesses da classe empresarial junto
aos órgãos e às entidades que mantém contato com a associação e
apresenta várias ações e medidas necessárias para a sua
prosperidade e a dos demais segmentos empresariais.

Por oferecer a seus associados produtos e serviços que atendam às
expectativas e às necessidades dos empresários, promovendo ampla
e produtiva união com os segmentos em que atua, além de cumprir
sua missão integradora, esperamos o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto, já que se trata de uma entidade que vem
realizando trabalhos de suma relevância para a comunidade da região
de Sacramento e apresenta todos os requisitos legais dispostos na Lei
n° 12.972, de 27/7/98.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Turismo, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°241/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.241/2002)

Dispõe sobre a inclusão do leite na merenda escolar e determina a
promoção institucional do produto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatória a inclusão do leite na merenda escolar das

unidades da rede estadual de ensino.
Art. 20 - Incumbe à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento:
- promover o leite mineiro em sua propaganda institucional;

II - incentivar os municípios, nas aquisições destinadas aos
programas sociais, a utilizar preferencialmente o leite pasteurizado
produzido local ou regionalmente.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: O objetivo do projeto em tela é incentivar o consumo do

leite pasteurizado, produzido local ou regionalmente, nos programas
sociais do Estado e dos municípios, notadamente na merenda escolar.
Nesses programas, a preferência recai, em sua quase totalidade,
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sobre o leite em pó.

Contudo, a CPI do Preço do Leite constatou a ocorrência de fraudes
no processamento desse tipo de leite, principalmente a adição de soro
de queijo, o que torna sua qualidade duvidosa.

Além disso, esse tipo de leite é proveniente de locais distantes das
regiões produtoras, muitas vezes importado de países que subsidiam
pesadamente a produção, o que prejudica toda a cadeia produtiva do
leite, no plano estadual e nacional. A utilização do leite pasteurizado
na merenda escolar nas redes estadual e municipais de ensino
promoverá um aumento na demanda regional de leite, com reflexos
significativos para o produtor e a economia regional.

- 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° 242/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.270/2002)

Estabelece a obrigatoriedade de divulgação dos preços do leite
pagos a produtores e de venda de leite e derivados a
estabelecimentos varejistas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas beneficiadas pela Lei n° 14.131, de 20 de

dezembro de 2001, são obrigadas a divulgar mensalmente os preços
do leite pagos aos produtores e de venda de leite e derivados a
estabelecimentos varejistas.

§ 1° - A divulgação a que se refere o artigo observará os seguintes
critérios

- o preço do leite pago ao produtor será divulgado até o dia 1  do
mês em que entrar em vigor;

II - o preço de venda do leite e derivados ao varejo, divulgado até o
décimo dia de cada mês, será o praticado no mês anterior.

§ 20 - Para os efeitos do inciso II do § 1° deste artigo, deverão ser
divulgados os preços dos produtos fabricados pelas empresas,
especialmente os do leite em pó, do leite pasteurizado, do leite longa
vida, da manteiga, do queijo tipo muçarela e tipo prato e do iogurte.

Art. 20 - A divulgação a que se refere esta lei será feita por meio de
circular aos sindicatos rurais e associações de produtores e em
veículo de informação impresso, com circulação nas regiões onde a
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empresa efetua compra de leite.

Art. 30 - As empresas que não observarem o disposto nesta lei terão
suspensos, pelo prazo de trinta dias, os benefícios estabelecidos pela
Lei n° 14.131, de 20 de dezembro de 2001.

Parágrafo único - A suspensão cessará mediante o cumprimento da
obrigação no mês seguinte ao da infração.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A divulgação periódica, pela indústria, do preço do leite

pago ao produtor e de venda de leite e derivados aos
estabelecimentos varejistas é necessária para dar transparência às
relações comercias na cadeia produtiva do leite. Essa transparência
contribuirá para reequilibrá-la resultando numa distribuição mais justa
de renda, beneficiando o produtor - o elo mais fraco - e desonerando o
consumidor.

- 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° 243/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.242/2002)

Dispõe sobre a alocação de recursos da FAPEMIG para a pesquisa
de embalagens de leite pasteurizado e do tipo longa vida destinados
ao comércio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - FAPEMIG - incluirá no seu orçamento anual recursos para
financiamento de projetos de pesquisa de embalagens de leite
pasteurizado e do tipo longa vida destinados ao comércio, com o
objetivo de reduzir os custos de produção industrial, permitir maior
concorrência no setor de envasamento, garantir melhor qualidade e
durabilidade do leite acondicionado e reduzir o preço do leite para o
consumidor.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
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Paulo Piau
Justificação: Um dos maiores problemas detectados pela CPI do

Preço do Leite na comercialização do leite é a predominância da
embalagem aluminizada, produzida no País com exclusividade pela
empresa Tetra Pak, no segmento do leite UHT (longa vida). Trata-se
de um produto caríssimo, cujo custo para as indústrias se mostra, às
vezes, mais elevado do que o da própria matéria-prima, o que
pressiona negativamente o preço do leite para o produtor. Além disso,
é um material não reciclável e de difícil degradação no meio ambiente,
o que representa um sério problema ambiental.

Dessa forma, constata-se a necessidade premente de o Estado
intervir no processo, mediante o financiamento de pesquisas para o
desenvolvimento de embalagens alternativas para o leite fluido.
Mesmo para a embalagem plástica, utilizada no leite pasteurizado,
devem ser investigadas outras opções industriais, que garantam a
conservação adequada do produto por um prazo maior. Busca-se,
com isso, quebrar o monopólio da caixinha aluminizada no leite UHT,
bem como proteger o meio ambiente.

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

PROJETO DE LEI N° 244/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.240/2002)

Dispõe sobre a divulgação de planilhas de custos da produção de
leite e derivados e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, diretamente ou por intermédio de suas entidades
vinculadas, divulgará, trimestralmente, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, na Internet e em periódico de circulação regional, as
seguintes informações:

- a planilha de custo médio de produção, por região, de leite "in
natura" e o preço médio pago pela indústria ao produtor;

II - os preços médios de venda dos diversos tipos de leite e seus
derivados, tais como queijos prato, minas e mussarela, requeijão e
manteiga, da indústria para o comércio;

III - os preços médios de venda dos produtos mencionados no inciso
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anterior, praticados pelo comércio varejista para o consumidor final.

Art. 20 - Nas embalagens de leite pasteurizado e do UHT (longa
vida) destinado à venda em comércio, é obrigatória a afixação do
preço do leite "in natura" pago pela indústria ao produtor.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: Um dos fatos que motivaram a instalação da CPI do

Preço do Leite foi a constatação de que os produtores recebiam pelo
seu produto valores muito aquém do custo de produção. Durante as
reuniões promovidas pela CPI para investigar os fatos que se propôs,
na sede do Poder Legislativo e em cidades selecionadas no interior do
Estado, essa situação tornou-se evidente.

Segundo dados do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite -
CNPGL -. da EMBRAPA, o custo médio de produção do leite, nas
condições da unidade da empresa em Coronel Pacheco, em julho de
2001, era de R$0,34 por litro. Documentos entregues pelos produtores
de leite à CPI comprovam o recebimento de até R$0,19 por litro, em
agosto daquele ano. Contudo, os preços do leite UHT - longa vida -
chegaram a R$1,15 em Belo Horizonte, no mesmo período.

Uma das questões que mais chamaram a atenção dos
parlamentares foi a falta de informação dos consumidores e, até
mesmo, de alguns produtores sobre a situação. O projeto ora
apresentado visa a suprir essa deficiência do complexo agroalimentar
do leite, já que os dois elos elementares da cadeia não estão nas
mesmas condições dos intermediários, a indústria e o comércio, que
tiram proveito dessa situação, com margens de lucro abusivas, como
a CPI comprovou.

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

PROJETO DE LEI N° 245/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.239/2002)

Proíbe a comercialização de derivado de leite com adição de soro de
queijo sob a denominação "leite modificado".

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica proibida a comercialização de derivado de leite com

adição de soro de queijo sob a denominação "leite modificado".
Art. 2 0 - A mercadoria colocada à disposição do consumidor em

desacordo com o disposto nesta lei será recolhida pelo fornecedor no
prazo de cento e vinte dias a contar da data da publicação desta lei.

Art. 30 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
seguintes penalidades:

- apreensão da mercadoria;
II - multa de R$200,00 (duzentos reais) a R$2.000,00 (dois mil

reais).
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: Encontra-se disponível no comércio um produto

denominado "leite modificado", que, evidentemente, não é leite, mas
uma mistura de leite e soro de queijo. Contudo, conforme
investigações desta CPI, é colocado à venda, por preços menores,
nas prateleiras das lojas da rede varejista, ao lado de outros tipos de
leite, especialmente o UHT (longa vida), o que induz o consumidor
desavisado a erro.

Note-se que a embalagem apenas informa que o produto contém
soro, mas omite em que proporção. Dessa forma, a população, está
adquirindo um produto com qualidade nutricional reconhecidamente
inferior à do leite, pensando tratar-se de leite, o que implica em
prejuízo à saúde pública.

- 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° 246/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.227/2002)

Declara de utilidade pública a Fundação Municipal de Ensino
Superior de Uberaba - FUMESU -, mantenedora da Faculdade de
Educação de Uberaba - FEU -, com sede nesse município.

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

Ensino Superior de Uberaba - FUMESU -, mantenedora da Faculdade
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de Educação de Uberaba - FEU -, com sede no Município de
Uberaba.

Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 ° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberaba -

FUMESU - é entidade civil, sem fins lucrativos, instituída pela Lei
Municipal n° 3.972, de 29/12/87, modificada pelas Leis Municipais
Complementares n os 16, de 4/12/91, e 36, de 17/5/95; e pela Lei n°
8.091, de 3/10/2001, c/c a Lei n° 8.128, de 26/12/2001. Possui
personalidade jurídica de direito privado, conforme estatuto aprovado
pela Curadoria das Fundações de Uberaba, em 16/5/96, e registrado
no Cartório do 20 Ofício de Notas de Uberaba. Foi declarada de
utilidade pública pela Lei Municipal n°8.100, de 6/11/2001.

A FUMESU mantém a Faculdade de Educação de Uberaba - FEU -,
que oferece -três cursos de licenciatura plena: Ciências Biológicas,
Geografia e Pedagogia (todos reconhecidos pelo Decreto n° 42.179,
de 20/12/2001); cursos de Ciências Sociais (bacharelado e
licenciatura) e de Educação Artística - Artes Visuais (licenciatura),
estes autorizados pelo Decreto n° 42.475, de 5/4/2002.

A Faculdade de Educação de. Uberaba - FEU - é instituição
comunitária mantida com recursos oriundos de repasses anuais da
Prefeitura Municipal de Uberaba, autorizados pela Câmara Municipal
local; de mensalidades de seus alunos (atualmente em número de
340), e de outros serviços científico-acadêmicos prestados à
comunidade local e regional. Tal estrutura lhe permite praticar
mensalidades a preços acessíveis, subsidiando parte delas com
bolsas de estudos destinadas aos estudantes menos favorecidos
economicamente.

Além disto, presta à comunidade local e regional serviços de apoio e
extensão educacionais, por meio de convênios com escolas do ensino
fundamental e médio, públicas e privadas (11 unidades),
gratuitamente ou a preços simbólicos, objetivando a melhoria da
qualidade da educação. Publica e distribui gratuitamente a Revista
Conexão. FEL, obra de cunho científico-pedagógico, editada pelo
corpo docente e discente da instituição.



142
A Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberaba -

FUMESU - mantém, ainda, o Centro de Pesquisas Paleontológicas
Llewellyn Ivor Price e o Museu dos Dinossauros, ambos localizados
no Distrito de Peirópolis, Município de Uberaba, onde se desenvolvem
importantes pesquisas e está implantado registro e mostra
permanente de descobertas no campo da geobiopaleontologia,
relativas especialmente à riqueza fóssil do período cretáceo.

O Museu dos Dinossauros da FUMESU, hoje conhecido nacional e
internacionalmente, oferece, gratuitamente, aos visitantes
(aproximadamente 100 mil em seis anos) mostra do seu rico acervo
de peças fossilíferas, exclusivas, de extrema importância científico-
cultural, proporcionando especialmente aos pesquisadores do ramo
um campo fertilíssimo para novas descobertas, teses e diversificados
trabalhos.

Tratando-se de uma Fundação que vem realizando um importante
trabalho na área educacional e que cumpre todos os requisitos
dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres
pares para a aprovação do projeto apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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° 247/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.225/2002)

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de
Limeira do Oeste, com sede no Município de Limeira do Oeste.

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

Produtores Rurais de Limeira do Oeste, com sede no Município de
Limeira do Oeste.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: O Sindicato dos Produtores Rurais de Limeira do Oeste

foi fundado em 20/7/93 e constituído para fins de estudo,
coordenação, desenvolvimento, defesa, proteção e representação
legal de categoria econômica dos ramos da agropecuária e do

LA
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extrativismo rural, inspirando-se na solidariedade social, na livre
iniciativa, no direito de propriedade, na economia de mercado e nos
interesses do Pais.
Tendo como objetivo a defesa dos produtores rurais e o

conseqüente preparo para as corriqueiras mudanças na promoção da
atividade agrícola e trabalhando para o desenvolvimento e o
fortalecimento da classe produtiva, o Sindicato tem buscado soluções
para as questões e os problemas relativos às atividades rurais,
estimulando procedimentos que objetivem elevar os índices de
produtividade e atender aos interesses da categoria.

O Sindicato representa a categoria perante os órgãos públicos e as
instituições financeiras.

Por atender, com base na documentação apresentada, aos
requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, cumprindo os
requisitos legais necessários para o recebimento do título declaratório
proposto, contamos com o apoio dos nobres pares nesta Casa à
aprovação desta'proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 248/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.461/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Odontológica Jesus é o
Caminho - AOJEC -, com sede no Município de Viçosa.

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

Odontológica Jesus é o Caminho - AOJEC -, com sede no Município
de Viçosa.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Associação Odontológica Jesus é o Caminho -

AOJEC -, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em
9/1/2000 com o propósito de atender a população carente através do
trabalho de prevenção e tratamento odontológico, por meio de
aplicação de flúor, limpeza, amálgama, resinas, selantes, exodontias,
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raio-x, tratamento expectante e escariações, pulpectomias,
raspagens, próteses e outras intervenções odontológicas.

Outros trabalhos assistenciais estão sendo desenvolvidos pela
entidade, com o intuito de dotar as famílias de parcas condições
econômicas de meios para a obtenção de recursos mínimos para o
convívio social.

Por ser uma entidade que vem realizando importante trabalho na
área da saúde, tornou-se digna do respeito da comunidade viçosense.
Por tudo isso e por apresentar todos os requisitos dispostos na Lei n°
12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares para a
aprovação do projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N°249/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.504/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores dos Bairros Calcita, Santa Efigênia e Nossa Senhora
Aparecida, com sede no Município de Arcos.

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

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros

Calcita, Santa Efigênia e Nossa Senhora Aparecida é uma entidade
sem fins lucrativos, de caráter educativo, beneficente, promocional,
assistencial, com a finalidade de unir esforços para o desenvolvimento
do bairro, prestar serviços e conquistar melhorias para a comunidade.

Para atingir seus objetivos, a Associação planeja e executa vários
trabalhos que visam a obter a melhoria de vida e o bem-estar da
comunidade nos setores da saúde, do lazer, da educação, do
saneamento básico e dos trabalhos de infra-estrutura; procura obter,
através de órgãos governamentais e da comunidade, meios e verbas
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financeiras para sua subsistência e celebra convênios com
entidades oficiais, além de manter serviços próprios de assistência
médica, dentária, recreativa e educacional.

Sendo uma entidade que atua em prol do desenvolvimento
comunitário, com propostas e programa que visam à melhoria de vida
dos cidadãos que residem naquela localidade, e por cumprir todos os
requisitos legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 250/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.505/2002)

Declara de utilidade pública a Fundação Maçônica 20 de Agosto,
com sede no Município de Ituiutaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Maçônica 20

de Agosto, com sede no Município de ltuiutaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Fundação Maçônica 20 de Agosto, instituída pelos

maçons das Lojas Maçônicas de Ituiutaba, é uma pessoa jurídica de
direito privado sem fins lucrativos, filantrópica, comunitária e de
duração indeterminada, com autonomia administrativa e financeira.

A fundação tem por missão promover o desenvolvimento e o
progresso integrais da pessoa humana, colaborando para a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

A Fundação Maçônica 20 de Agosto é uma sociedade civil de
caráter assistencial, que se destaca pela prática desinteressada da
beneficência, pelo que se depreende da documentação anexa, está
em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, sendo sua
diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelos
cargos que ocupam.

Por cumprir os requisitos dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98,
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N°251/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.506/2002)

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de
Vendinha - A.P.V., com sede no Município de lraí de Minas.

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

Produtores de Vendinha - A.P.V., com sede no Município de lraí de
Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Associação dos Produtores de Vendinha, constituída

de pequenos produtores rurais da comunidade de Vendinha, no
Município de lraí de Minas, fundada em 22/4/88, sob a denominação
de A. P. v, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por
finalidade discutir e decidir sobre todos os aspectos que envolvem a
agricultura, a pecuária, a horticultura e os demais assuntos
relacionados com o desenvolvimento da comunidade.

São princípios da APV a promoção de compras e vendas em
comum, decididas por uma assembléia geral, com assessoria técnica
da EMATER e de demais órgãos competentes; promover em
consonância com assessoria técnica adequada excursões, dias de
campo, palestras técnicas e outras atividades mensais, para a
melhoria do nível técnico dos produtores da comunidade; a promoção
de contatos com o poder público para a aquisição de recursos,
mediante convênios, visando à exploração da agropecuária na
comunidade.

A defesa dos interesses dos pequenos produtores da comunidade
de Vendinha, o incentivo e a viabilização de projetos com vistas à
geração de renda, além da implantação de programas de combate à
fome e à pobreza, através da formação de grupos comunitários, são
ações desenvolvidas pela associação.

A APV desempenha um papel vital no desenvolvimento da

rÃ"
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comunidade, pois administra as verbas, os insumos e os
equipamentos destinados à horticultura e à criação de pequenos
animais, com o espírito comunitário e de acordo com os objetivos e as
metas estabelecidos nos programas empreendidos.

Sendo uma entidade que funciona como agente do processo de
desenvolvimento da comunidade, executando tarefas de relevante
interesse público, isoladamente e em regime de co-participação com o
poder público e a sociedade civil organizada, atuando em prol do
desenvolvimento comunitário, e por cumprir todos os requisitos legais
dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 252/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.508/2002)

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Urciano José Ribeiro,
com sede no Município de Araxá.

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

José Ribeiro, com sede no Município de Araxá.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: a Loja Maçônica Urciano José Ribeiro, fundada na

cidade de Araxá, em 2/5/95, é uma associação iniciática, filantrópica,
educativa e cultural, sem fins lucrativos, segundo os tradicionais
princípios da Maçonaria Universal.

Reconhecida de utilidade pública pelo Município de Araxá por
intermédio da Lei n°3.121, de 4/6/96, é uma sociedade civil de caráter
assistencial, que se destaca pela prática desinteressada da
beneficência.

A Loja Maçônica Urciano José Ribeiro, pelo que se depreende da
documentação anexa, está em pleno e regular funcionamento há mais
de dois anos, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e
não remuneradas pelos cargos que ocupam.
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Por preencher os requisitos dispostos na Lei n o 12.972, de

27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do
projeto apresentado.

- Publicado,vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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° 253/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.507/2002)

Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Floresta, com
sede no Município de Arcos.

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

Floresta, com sede no Município de Arcos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Associação do Bairro Floresta é uma entidade sem

fins lucrativos, de caráter educativo, beneficente, promocional,
assistencial, com a finalidade de unir a comunidade, além de prestar-
lhe serviços e conquistar melhorias em seu favor.

Sendo uma entidade que atua em prol do desenvolvimento
comunitário, com propostas e programa que visam à melhoria de vida
dos cidadãos que residem naquela localidade, e por apresentar todos
os requisitos legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos
o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N° 254/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.503/2002)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Amazonas - ABA -, com sede no Município de Iturama.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Amazonas - ABA -, com sede no Município de
Iturama.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Amazonas -

ABA -, é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter educativo,
beneficente, promocional, assistencial, com a finalidade de unir a
comunidade, prestar-lhe serviços e conquistar-lhe melhorias.

Zelar pela melhoria das condições de vida dos moradores e pelo
embelezamento do bairro, representar a comunidade perante os
órgãos públicos e privados, buscar as respostas para as demandas e
as carências observadas em seu meio e realizar o cadastramento de
moradores para o controle e um crescimento planejado são ações
empreendidas pela associação em prol de seus representados.

Por ser uma entidade que funciona como agente do processo de
desenvolvimento da comunidade, executando tarefas de relevante
interesse público, e por cumprir todos os requisitos legais dispostos na
Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 255/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.500/2002)

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra
de Itapagipe - CEREA -, com sede no Município de Itapajipe.

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

Recuperação do Alcoólatra de Itapagipe - CEREA -, com sede no
Município de Itapajipe.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: O Centro de Recuperação de Alcoólatra - CEREA - do

Município de ltapajipe é uma entidade que vem funcionando há mais
de quatro anos, propiciando assistência moral e psicológica a mais de
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40 ex-alcoólatras. Toda a assistência é filantrópica e sem nenhum
custo para os recuperados de alcoolismo.

O CEREA de Itapajipe já dispõe de sede própria, que foi adquirida
por meio de uma campanha que envolveu a população da cidade, o
poder público e diversas entidades.

A diretoria do Centro é composta por cidadãos idôneos, que prestam
sua colaboração de forma voluntária, sem nenhum custo salarial para
a entidade.

O CEREA tem por finalidade a recuperação pela psicoterapia de
grupo, cooperação harmoniosa com outras organizações similares,
organização e manutenção de departamentos para seus assistidos,
proporcionando-lhes readaptação junto a familiares e à sociedade,
oferecimento de transporte para os servidores voluntários e para
visitas a recuperados.

Por ser uma entidade que vêm realizando um importante trabalho na
área de recuperação de dependentes de álcool e por apresentar todos
os requisitos legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, contamos
com o apoio dos nobres pares na aprovação do projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N° 256/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.50 1/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Comunicação de Itapagipe, com sede no Município de Itapajipe.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Comunicação de Itapagipe, com sede no Município de
ltapaj i pe.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Associação Comunitária de Comunicação de

Itapagipe mantém um serviço de radiodifusão nesse município,
prestando à população inúmeros serviços comunitários.

A entidade atua em uma região cuja economia se baseia no leite,

rÃ



151
constituindo uma das maiores bacias leiteiras de Minas Gerais, e
sua programação, que difunde informações para os trabalhadores do
campo e a comunidade rural, é de extrema relevância, sendo, em
muitos lugares, o único meio de comunicação, diversão e lazer
destinado aos proprietários rurais.

Tratando-se de entidade que pretende dar oportunidade à difusão de
idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da
comunidade, oferecendo mecanismos para a formação e integração
desta, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social, além de
apoiar os programas comunitários que visem a promoção do bem-
estar dos moradores, cumprindo, ainda, os requisitos dispostos na Lei
n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°257/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.459/2002)

Declara de utilidade pública o Centro Espírita Camilo Chaves, com
sede no Município de Viçosa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Camilo

Chaves, com sede no Município de Viçosa.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: O Centro Espírita Camilo Chaves, fundado em 8/9/62, é

uma sociedade civil, religiosa, sem fins lucrativos, tem por finalidade o
estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita como religião,
filosofia e ciência, nos moldes da codificação de AlIan Kardec; a
evangelização da criança e do jovem; a prática da caridade como
dever social e princípio de moral cristã, prestando assistência a
famílias carentes, crianças, jovens e idosos.

A entidade desenvolve seus trabalhos doando enxovais a gestantes
e distribuindo roupas e calçados, cestas básicas e utensílios
domésticos à população desfavorecida.
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O Centro Espírita realiza um trabalho educativo com os

assistidos, inclusive crianças, através de palestras, cursos, encontros,
visitas fraternas, sindicâncias, entre outros.

Vale registar que todo o trabalho filantrópico desenvolvido é
realizado com recursos provenientes, em parte, de convênio
celebrado com órgãos públicos e, em grande parte, de doações
recebidas na campanha do quilo, de contribuições mensais dos
trabalhadores voluntários do Centro Espírita e de ofertas espontâneas
de cidadãos da comunidade.

Sendo entidade que vêm realizando trabalhos de suma relevância
na comunidade onde atua e por apresentar todos os requisitos legais
dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres
pares à aprovação do projeto apresentado.

- 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°258/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.511/2002)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Jardim Uberaba - AMBAJU -, com sede no Município de Uberaba.

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

Moradores do Bairro Jardim Uberaba - AMBAJU -, com sede no
Município de Uberaba.

Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 ° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Jardim Uberaba

é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter educativo, beneficente,
promocional, assistencial e tem como objetivo desenvolver o potencial
da comunidade, por meio de práticas simples e prevenção de saúde,
promovendo a integração e a participação dos moradores na vida
comunitária e estimulando o trabalho em grupo com atividades
produtivas das quais resultem a contribuição para a melhoria da
qualidade de vida de seus moradores.

Sendo uma entidade que funciona como agente do processo de
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desenvolvimento da comunidade, executando tarefas de relevante
interesse público, isoladamente e em regime de co-participação com o
poder público e a sociedade civil organizada; que atua em prol do
desenvolvimento comunitário e que apresenta todos os requisitos
legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 102, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°259/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.510/2002)

Declara de utilidade pública a S. R. Mulher - Socorro e Readaptação
da Mulher, com sede no Município de Uberaba.

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

e Readaptação da Mulher, com sede no Município de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A entidade S. A. Mulher - Socorro e Readaptação da

Mulher é uma organização não governamental fundada em 4/1/2000.
E uma entidade civil com personalidade jurídica própria e sem fins
lucrativos que tem por finalidade a proteção da mulher, combatendo a
violência e denunciando crimes, para a preservação de sua saúde, da
família, da maternidade, da infância, da velhice, e das minorias.
Combate a fome e a pobreza e promove a integração de seus
beneficiários no mercado de trabalho e a habilitação e a reabilitação
de pessoas especiais.

Graças à ação dos movimentos de mulheres, das associações que
se abrem para defendê-las, essas organizações e as delegacias de
mulheres têm servido para combater a violência sexual e a
impunidade.

E indispensável em curto prazo a adoção de uma série de medidas
visando à denunciar e punir a violência sexual. Ao mesmo tempo, a
mobilização da opinião pública e a mudança de valores e padrões de
comportamento são absolutamente essenciais para quebrar a
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naturalidade com que a violência se instala na cultura brasileira - e
está se instalando em Uberaba.

Não é possível tolerar tanta violência contra a mulher em Uberaba.
Em vista disso, a S. R. - Mulher, veio para ajudar e abrigar as
mulheres uberabenses que necessitam de amparo e abrigo.

A casa e a sede da entidade S. R. Mulher são um abrigo protegido
para mulheres em situação de violência doméstica e sexual, pela qual
correm risco de vida ou de novo episódio de agressão grave.
Desenvolve atendimento psicológico e jurídico, como também abriga
filhos menores em situação de risco gerada pela violência.

O programa da casa-abrigo é realizado por uma equipe
multidisciplinar. As atividades de apoio, são desenvolvidas por
intermédio de atendimentos tanto individuais, quanto em grupo, às
mulheres e a seus filhos.

A violência doméstica contra a mulher envolve abuso sexual de
crianças, estupro, abuso físico e psicológico, acarretando uma série
de conseqüências na saúde física e na saúde emocional das
mulheres.

Desde a sua fundação, a S. A. Mulher atendeu a mais de 497
mulheres em situação de violência, ficando 127 abrigadas por tempo
variado (48 horas ou até 3 meses) na casa mantida pela entidade.

Mister se faz mencionar que todas as pessoas que trabalharam e
trabalham na S. R. Mulher são voluntárias.

Sendo uma entidade que atua em prol do combate à violência contra
a mulher e cumpre todos os requisitos legais dispostos na Lei n°
12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 260/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.509/2002)

Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Leopoldina Geovana
de Araújo, com sede no Município de Sacramento.

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

Leopoldina Geovana de Araújo, com sede no Município de
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Sacramento.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: O Instituto Cultural Leopoldina Geovana de Araújo,

fundada em 9/2/98, é uma sociedade civil e cultural, sem fins
lucrativos, que tem por finalidade preservar a história da Fazenda
Santa Maria, onde floresceu o espiritismo, em conformidade com o
ensino espírita em toda a região do Triângulo Mineiro.

A entidade tem por finalidade estimular o desenvolvimento de
atividades culturais, profissionalizantes e artísticas voltadas para
crianças, adolescentes e idosos, sem distinção de raça, filosofia ou
credo religioso e político.

Sendo uma instituição kardecista reconhecida como de utilidade
pública pelo Município de Sacramento, por meio da Lei n° 673, de
22/10/99, que atua em prol da preservação cultural e artística e
apresenta todos os requisitos legais dispostos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, que disciplina a concessão do título de utilidade pública
estadual, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 261/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 622/99)

Dá a denominação de Rodovia Tércio Wanderley à estrada que liga
os Municípios de União de Minas e Iturama.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Rodovia Tércio Wanderley a estrada que

liga os Municípios de União de Minas e Iturama.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: Dar a denominação de Rodovia Tércio Wanderley à

estrada que liga o Município de União de Minas a Iturama é medida
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oportuna que homenageará um grande empresário brasileiro, que
de maneira honrada soube conduzir a sua empresa.

Tércio Wanderley foi um exemplo para os proprietários de usinas,
pois sempre se empenhou em promover o desenvolvimento da região
em que se localizavam as suas indústrias.

O dinamismo de suas ações serviu de exemplo para os seus
sucessores, e uma prova do alegado é que seu neto, responsável pela
Usina Coruripe, em parceria com o Governo do Estado, destinou
recursos para a construção da estrada que ora se pretende
denominar.

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

PROJETO DE LEI N° 262/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.460/2002)

Declara de utilidade pública a Fundação de Auxílio à Investigação e
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Sustentado -
FUNDECIT.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Auxílio à

Investigação e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Sustentado - FUNDECIT -, 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, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Fundação de Auxilio à Investigação e ao

Desenvolvimento Científico e Tecnológico Sustentado - FUNDECIT -,
é uma entidade civil sem fins lucrativos, e com personalidade jurídica
de direito privado. Tem autonomia administrativa, financeira e
patrimonial e foi fundada em 19/7/2000.
A FUNDECIT tem por objetivos principais e permanentes a

promoção e o apoio a ações e serviços que busquem contribuir para a
investigação e o desenvolvimento científico e tecnológico sustentado,
em especial para a participação e o apoio à captação e à gestão de
recursos financeiros destinados ao financiamento de programas,
projetos de pesquisa, de desenvolvimento e de difusão e transferência
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de tecnologia.

Constitui parte de seus objetivos a promoção e o apoio a ações
relacionadas com a assistência técnica, a extenção rural e a
realização de pesquisas e experimentações científicas e tecnológicas,
o desenvolvimento de ações que busquem garantir o desenvolvimento
econômico e social, através da exploração sustentada da
agropecuária e de atividades com ela relacionadas.

A promoção da difusão e do intercâmbio de conhecimentos e
tecnologias, assim como a realização de cooperação técnica com
instituições nacionais e estrangeiras e o apoio técnico, científico e
administrativo a várias entidades e organizações, são realizações da
FUNDECIT, que também se preocupa em atuar na criação de centros
de estudos e de desenvolvimento visando a contribuir para a formação
e o aperfeiçoamento de talentos em ciência e tecnologia, por
intermédio de cursos, seminários e estágios.

A promoção de ações relacionadas com o desenvolvimento do
ecoturismo e de ações que visem à recuperação e à preservação dos
recursos naturais e da biodiversidade no meio ambiente, bem como a
avaliação dos impactos ambientais das atividades agrícola, pecuária e
florestal, é outro meio de atuação da Fundação.

Sendo estes os objetivos da FUNDECIT, profundamente afinados
com o desenvolvimento científico e social principalmente na área da
agropecuária, necessário se torna o seu reconhecimento como
entidade de utilidade pública estadual, o qual certamente estimulará
os seus pesquisadores e membros a envidar maiores esforços no
desenvolvimento de atividades científicas e tecnológicas em Minas
Gerais.

Sendo uma Fundação que vêm realizando um importante trabalho
na área científica e tecnológica e por atender a todos os requisitos
legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°263/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.011/2000)

Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do recolhimento do
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Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - sobre o abate e a
industrialização de carne de animais no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, na forma, no

prazo e nas condições previstas em regulamento, aos
estabelecimentos no Estado que promovam o abate de gados bovino,
bufalino, caprino, ovino e suíno, inclusive o varejista, observado o
disposto no § 40 do art. 75 do Decreto n° 38.104, a isenção do
recolhimento do ICMS nas seguintes operações:

- saída de carne e de outros produtos comestíveis resultantes do
abate dos animais, em estado natural, ainda que resfriados,
congelados, maturados, salgados ou secos;

li - saída de produto industrializado, cuja matéria-prima seja
resultante do abate dos animais, desde que seja destinado á
alimentação.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: Minas Gerais é o 2° maior produtor de bovinos no País,

com uma participação relativa de 12,4%. O abate de animais é um dos
principais segmentos geradores de emprego, podendo empregar até
169 pessoas na geração de cada adicional de R$1.000.000,00 de
demanda, considerando-se o emprego direto e o indireto e o efeito
renda.

A cadeia produtiva do boi, por exemplo, é uma das mais complexas
e rentáveis. A expressão "do boi ao sapato" ou a máxima de que "do
boi não se perde nem o berro" são indicadores da importância sócio-
econômica da pecuária. Assim, é de fundamental importância que o
Governo estimule a criação, o abate e a industrialização de animais no
Estado, evitando a transferência de frigoríficos para outros Estados.
- 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° 264/2003
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(Ex-Projeto de Lei n° 2.203/2002)

Autoriza o Governo do Estado a criar o Programa de Financiamento
para Aquisição de Área Destinada à Constituição de Reserva Legal
por Produtores Rurais no Estado de Minas Gerais.

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

criar o Programa de Financiamento para Aquisição de Área Destinada
à Constituição de Reserva Legal por Produtores Rurais no Estado de
Minas Gerais - Pró-Reserva -, em conformidade com a lei que dispõe
sobre as políticas florestal, de proteção à biodiversidade e de uso
alternativo do solo no Estado.

Art. 2° - O Pró-Reserva tem por objetivo estabelecer linha de crédito
própria, de modo a viabilizar o cumprimento de dispositivo legal do
Código Florestal Brasileiro pelos produtores rurais.

Parágrafo único - O financiamento deverá cobrir também custos de
regularização da área destinada a reserva legal, seja na própria área
da propriedade ou em área adquirida para essa finalidade.

Art. 3° - A coordenação do Pró-Reserva fica subordinada à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD -, de acordo com regulamentação por decreto.

Art. 40 O Governo do Estado estabelecerá linha de crédito própria
para implantação do Programa, cujas normas e obrigações se
enquadram no modelo de incentivo ao agricultor para produzir dentro
do conceito de desenvolvimento sustentável.

Art. 5° - O financiamento terá prazo de quinze anos para
amortização e três de carência, livre de taxas de juros e de
administração, uma vez que o objetivo básico é de caráter social,
compatibilizando a conservação dos recursos naturais com o uso
econômico da propriedade.

Art. 6° - O agricultor que não tiver condições de reservar área de
20% (vinte por cento) da extensão de sua propriedade, para
constituição da reserva legal poderá adquirir área em outra localidade,
desde que esteja na mesma microbacia hidrográfica onde se localize
sua propriedade agrícola e seja equivalente em termos de importância
ecológica e extensão.

Art. 70 - O Estado poderá mapear áreas na microbacia hidrográfica
de interesse para a preservação da biodiversidade local, a fim de que
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se constituam condomínios de reserva legal.

Art. 8° - As propriedades que não tiverem 20% (vinte por cento) da
área reservados e em que a área que se pretender reservar estiver
em produção terão o prazo de cinco anos para regularizar a situação.

Art. 9 0 - Como fontes de recursos para execução do Programa, o
Governo poderá usar receitas parciais de multas aplicadas pelo
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, pelo Instituto Mineiro de Gestão
das Aguas - IGAM - e pela Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -, além das oriundas da Lei n° 13.502, de 30/5/97; da Lei n°
13.194, de 29/1/99, e do FUNDERUR, entre outras, podendo também
buscar financiamento em organismos internacionais.

Art. 10 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: O Código Florestal Brasileiro exige que o agricultor

reserve 20% de sua área para constituição da chamada reserva legal.
Ocorre que muitas propriedades não têm condições de atender a essa
exigência, principalmente quando o terreno.está ocupado com cultura
permanente, o que dificulta a eliminação de parte da lavoura para se
formar uma reserva. Além disso, é elevado o custo financeiro de sua
formação, mesmo porque os agricultores encontram-se
descapitalizados e com dificuldades para executarem gastos
extemporâneos.

Em face de dispositivos legais, os agricultores não podem
comercializar a propriedade nem mesmo contrair empréstimo bancário
para aquisição de insumos ou comercialização da safra caso não
apresentem a averbação da área relativa à reserva legal.

No entanto, já existe um consenso no Ministério Público quanto à
possibilidade de o agricultor adquirir uma área na mesma microbacia
hidrográfica onde se localize sua propriedade, atendendo assim às
disposições legais do Código Florestal Brasileiro.

A reserva legal, considerada necessária ao uso sustentável dos
recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção
da fauna e flora nativas, é um benefício para toda a sociedade. Assim,
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o custo da melhoria das condições do ar e da água não deverá
recair somente sobre o produtor rural. A sociedade como um todo
deverá pagar por isso, sendo pois o Programa de caráter social, de
custo social, bancado pelo Governo.

Com ele, o Estado criaria condições de incentivar os agricultores,
bem como de dar-lhes amparo para atender à legislação vigente,
apoiando a produção agropecuária, fonte de emprego, de renda e de
arrecadação.

- 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° 265/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.044/2000)

Altera o art. 1 0 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, que
dispõe sobre as licitações e os contratos da administração
centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1 0 da Lei n°9.444, de 25 de novembro de 1987, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - Esta lei estabelece regras específicas para as licitações e

para a celebração de contratos administrativos relativos a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, no
âmbito da administração pública estadual.

§ 1° - Subordinam-se aos preceitos desta lei, como licitantes ou
contratantes, os órgãos e as entidades das administrações direta e
indireta de todos os Poderes do Estado, do Tribunal de Contas e do
Ministério Público.

§ 2° - Poderão participar dos processos licitatórios, em igualdade de
condições, todas as pessoas físicas ou jurídicas capazes de contratar
com o Estado, inclusive as cooperativas legalmente instituídas.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Constituição de 1988 incentiva, em vários de seus

dispositivos, o cooperativismo como forma de promoção do
desenvolvimento econômico e da solidariedade social. No inciso XVIII
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do art. 50 da Lei Maior - inserida, portanto, no capítulo "Direitos e
Garantias Fundamentais" - está a norma que assegura a livre
possibilidade de criação de cooperativas, independente de
autorização e vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
No capítulo "Ordem Econômica e Financeira", no § 2° do art. 174,
determina-se que "a lei apoiará e incentivará o cooperativismo e
outras formas de associativismo".

Apesar do entendimento de que a participação das cooperativas nos
processos licitatórios não deve sofrer nenhum obstáculo, a legislação
estadual não faz referência expressa a essa modalidade de pessoa
jurídica. Por outro lado, a Lei n° 9.444, de 25/11/87, que regulamenta
as licitações e os contratos da administração estadual, apresenta
alguns aspectos que merecem ser aprimorados, dada a mudança no
ordenamento constitucional e a vigência da norma geral representada
pela Lei Federal n°8.666, de 1993.

Assim, propomos a alteração do art.1 0da Lei n°9.444, de 1987, para
que seja a norma adequada aos preceitos gerais ora vigentes.

- 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° 266/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.112/2002)

Institui o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Produtivo
para o Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Plano Estratégico de Desenvolvimento do

Setor Produtivo para o Estado de Minas Gerais - PRODUMINAS -,
subordinado diretamente ao Governador do Estado, com o objetivo de
ordenar e aproveitar os instrumentos de estudos e de planejamento
disponíveis no Estado e outros a serem criados, permitindo subsidiar e
elaborar um plano estratégico de desenvolvimento estadual, bem
como planos setoriais, quando necessários.

Art. 20 - O PRODUMINAS tem como missão potencializar a
capacidade produtiva do Estado, mediante os complexos econômicos
de alta importância, viabilizando o incremento de geração de renda,
de emprego e de arrecadação, propiciando a sustentabilidade das
ações sociais e de execução das políticas públicas.
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AI. 30 - Para os efeitos desta lei, entende-se por estratégia de

desenvolvimento do setor produtivo o agrupamento coordenado de
segmentos organizados que demonstrem a viabilização de estudos e
propostas, decisões e o estabelecimento de políticas públicas de
suporte à governabilidade do Estado, podendo estruturar-se sob as
seguintes formas:

- Conselho de Entidades de Classe;
li - Núcleo de Estudos de Políticas Públicas;
III - Câmaras Setoriais;
IV - Frente Parlamentar do Setor Produtivo.
Art. 40 - Compete aos componentes de estruturação:
- Conselho de Entidades de Classe:

a) interagir com os órgãos governamentais;
b) deliberar sobre estratégias de desenvolvimento do setor

produtivo;
c) coordenar o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas;
II - Núcleo de Estudo de Políticas Públicas:
a) interagir com todas as instituições de estudo, pesquisa e

desenvolvimento, oferecendo ao Conselho de Entidades de Classe
estudos e projetos de políticas de desenvolvimento;

III - Câmaras Setoriais:
a) promover a interação dos segmentos público e privado na busca

da solucão de problemas e apresentar alternativas de
desenvolvimento de cada cadeia produtiva;

IV - Frente Parlamentar do Setor Produtivo:
a) defender e apoiar todas as iniciativas que visem ao desempenho

do setor produtivo mineiro;
b) estabelecer indicativos que possam nortear o planejamento

orçamentário fiscal do Estado.
AI. 50 - São prerrogativas e objetivos do PRODUMINAS:

- debater os temas vocacionais do Estado com vista ao
desenvolvimento do setor produtivo;

II - elaborar estudos para viabilizar a tomada de decisões por parte
do Governo Estadual;

III - estabelecer um banco de informações que permita a negociação
de projetos em nível nacional e internacional;

IV - desenvolver atividades que visem apoiar iniciativas públicas ou
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privadas destinadas à exploração racional e técnica dos recursos
naturais do Estado, à dinamização da agricultura, da agroindústria, da
indústria e dos serviços; estudar formas de simplificar procedimentos
burocráticos; desonerar o setor produtivo de forma equilibrada,
mantendo níveis de arrecadação compatíveis com as necessidades
do Estado, para oferecer serviços à comunidade e dar eqüidade ao
desenvolvimento regional;

V - desenvolver parcerias com entidades nacionais e internacionais,
governamentais, não governamentais e privadas nas diferentes
esferas administrativas, com finalidades que visem a alcançar os
objetivos deste plano;

VI - apoiar o empresariado privado na viabilização de investimentos
nos vários segmentos dos complexos econômicos;

VII - estabelecer segmentos organizados que possam compor o
quadro de estudos e orientações que fortaleçam o plano estratégico.

Art. 60 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral fornecerá a infra-estrutura orgânica necessária ao
funcionamento das unidades que vierem a compor o PRODUMINAS,
prestando assessoramento direto no desempenho das atribuições de
planejamento, especialmente na supervisão e execução dos atos
deliberados pelo colegiado de cada órgão ou entidade de sua
estrutura.

Art. 70 - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) 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 Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: O Estado de Minas Gerais tem uma economia dinâmica

e diversificada, exigindo um planejamento dinâmico e estratégico.
Para isso, é fundamental contar com um fluxo contínuo de
informações com base em estudos gerais e específicos que atendam
aos diferentes complexos econômicos, bem como às potencialidades
regionais.

Outro componente importante é a participação não só dos diferentes
poderes constituídos, como também da sociedade organizada,
principalmente a que representa o setor produtivo. Destaca-se nessa
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participação o estabelecimento do indicativo do orçamento fiscal do
Estado.

Dada a importância da inserção de Minas Gerais na economia
nacional, especialmente no que se refere às cadeias de produção da
agropecuária, da mineração, dos serviços, dos bens tecnológicos, do
café, da carne, do leite, das florestas, da indústria siderúrgica,
automobilística e do turismo, é preciso que o Estado estabeleça
mecanismos rápidos para uma decisão acertada, bem como formule
políticas públicas compatíveis com suas necessidades e
potencialidades e sua interação nacional e internacional.

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

PROJETO DE LEI N°267/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.127/2000)

Autoriza o Poder Executivo a doar os terrenos que menciona à
Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande -
AMVALE -, com sede no Município de Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação dos

Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande os terrenos a
seguir especificados:

a) um imóvel constituído por um lote, situado na Chácara das
Toldas, com os seguintes limites e confrontações: pela frente, com a
rodovia Uberaba-Delta, medindo, de frente , 16,50m (dezesseis
metros e cinqüenta centímetros); de um lado, 53m (cinqüenta e três
metros), mais ou menos; de frente para o corredor municipal Uberaba-
Deita, 16,50m (dezesseis metros e cinqüenta centímetros);
confrontando em seus diferentes lados com a propriedade de
Custódio Guimarães e sua mulher, Maria Francisca de Assis
Guimarães;

b) um imóvel situado na Chácara das Toldas, na rodovia Uberaba-
Deita, constituído por um terreno medindo 21,50m (vinte e um metros
e cinqüenta centímetros) de frente para a rodovia; por 21,50m (vinte e
um metros e cinqüenta centímetros) de frente para um corredor
municipal; por 50m (cinqüenta metros), mais ou menos, na divisa com
Custódio Guimarães e sua mulher, Maria Francisca de Assis
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Guimarães, conforme consta do registro n° 42.180 do livro 3 - AR,
pág. 34, do Cartório do 1° Ofício do Registro de Imóveis da Comarca
de Uberaba;

c) um imóvel constituído por um terreno localizado na Chácara das
Toldas, com as seguintes medidas e confrontações: pela frente, 12m
(doze metros) com a rodovia Uberaba-Delta; pelo lado esquerdo,
numa extensão de 46m (quarenta e seis metros), mais ou menos, com
propriedade de D. Amélia Nascimento ou de quem de direito; 12m
(doze metros) nos fundos, confrontando com a estrada municipal que
liga o Posto Formiga, na referida rodovia, ao Alto da Abadia; 50m
(cinqüenta metros), mais ou menos, pelo lado direito, confrontando
com Custódio Guimarães e sua mulher, Maria Francisca de Assis
Guimarães, conforme consta da descrição registrada no Livro 3-AO,
pág. 49, número de ordem 39.474.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Associação dos Municípios da Microrregião do Vale

do Rio Grande é uma sociedade civil sem fins lucrativos, presta
assessoramento visando ao desenvolvimento econômico, cultural e
social dos municípios que dela fazem parte.

Assim sendo, a doação em tela trará enormes benefícios à
AMVALE, pois a entidade pretende construir uma sede com o fim de
ministrar cursos de treinamento e capacitação dos servidores das
prefeituras e dos órgãos municipais, bem como de atualização para os
agentes políticos.

Por outro lado, é importante esclarecer que os terrenos objeto da
doação abrigaram a 25a Residência do DER-MG, que, atualmente, se
encontra instalada em outro local.

Pelas razões expostas, solicito o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 268/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.883/2001)
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Estabelece meios de incentivo ao acesso de estudantes afro-

brasileiros na educação infantil, no ensino fundamental e médio
ministrados por escolas da rede pública estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as escolas da rede pública estadual obrigadas a

reservar, anualmente, 25% (vinte e cinco por cento) de suas vagas
para alunos afro-brasileiros no ensino pré-escolar, fundamental e
médio.

Parágrafo único - Serão beneficiados pelas vagas reservadas como
cota mínima os alunos que tenham preenchido os requisitos para
admissão nos estabelecimentos de ensino público estadual.

Art. 20 - Consideram-se, para efeito de cálculo a título de cota
mínima, as vagas efetivamente existentes em cada ano letivo
estabelecidas pela escola estadual em consonância com a
determinação e supervisão da respectiva Superintendência Regional
de Ensino - SRE.

Art. 30 - Para os efeitos desta lei, consideram-se estudantes afro-
brasileiros aqueles assim classificados pelo IBGE como negros e
pardos.

Art. 40 - Os estudantes afro-brasileiros que não conseguirem a
matrícula no estabelecimento de ensino público estadual demandado
serão incluídos em lista das escolas para matrícula de acordo com o
zoneamento estabelecido pela Superintendência Regional de Ensino -
SRE.

Art. 50 - Caberá à Superintendência Regional de Ensino - SRE -
estabelecer normas de controle e cumprimento desta lei.

Art. 60 - Em caso de não haver a quantidade suficiente de alunos
afro-brasileiros para preencher as vagas reservadas como cota
mínima, as vagas remanescentes serão acrescidas ao restante das
vagas existentes.

Art. 70 - O descumprimento desta lei e das normas e deliberações
editadas para sua regulamentação e execução será considerado
infração administrativa e será apurado pelo Conselho Estadual de
Educação, por meio de processo administrativo, não excluindo as
responsabilidades civil e criminal do agente infrator.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: Em 1997, os descendentes dos africanos somavam

45% da população brasileira, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE. São mais de 70 milhões de pessoas, o
que faz do Brasil o maior país africano fora da África.

Levantamento do próprio IBGE revela que apenas 19,9% dos
universitários do País são negros ou pardos, e somente 5% cursam
universidades públicas. A falta e a dificuldade de acesso ao ensino de
qualidade nas bases educacionais e a amnésia histórica são fatores
que impossibilitam o negro de participar efetivamente do contexto
social. A exclusão social do negro no País chega a dados alarmantes,
ou seja, 60% são analfabetos; apenas 19% têm possibilidade de
chegar à universidade; a expectativa de vida é menor em cinco anos
em relação ao branco, além de as condições de moradia serem quatro
vezes piores.

Assim, necessário se faz parar com os diagnósticos e partir para
ações e projetos objetivos, a exclusão social faz com que os negros
não possam reconstruir a própria história. Sua participação política foi
negada desde a abolição.

A criação de novos quilombos se faz necessária; torna-se prioridade
que se inicie na escola de base, formando grupos de consciência de
identidade na comunidade negra. Mesmo não sendo uma solução
definitiva para o problema, a reserva de cota mínima para alunos afro-
brasileiros seria um instrumento de formação de uma massa crítica
que possibilitaria o exercício de uma pressão social e o
estabelecimento de condições sociais que possibilitem aos jovens
negros viver de maneira respeitosa e digna, pois, no atual modelo, as
escolas são um espaço adverso para a construção de sua identidade
como negro, pois estão longe de suas culturas.

A Academia está afastada de projetos que visam a integração do
negro na sociedade, pois temos dois tipos de inserção social: a
integração e a inclusão. No primeiro caso, a pessoa deve mudar para
ser inserida; no segundo, o espaço é que deve ser modificado. Isso é
o que queremos e estamos propondo para o ensino de base em Minas
Gerais.

A Constituição Federal dispõe que todos são iguais perante a lei,
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mas, na prática, existem os mais iguais e os menos iguais. Este
projeto, cujo objetivo é dar direito a quem é colocado em
desvantagem, volta-se para a área da 'discriminação positiva".

A idéia foi importada dos Estados Unidos, onde a chamada
"discriminação positiva" assegura a minorias mais oportunidades na
formação escolar e no mercado de trabalho. Em 1987, a justiça
americana garantiu a presença de negros e hispânicos entre os
alunos da Faculdade de Direito do Texas. A partir dai, outras
universidades começaram a estipular cotas para negros, latinos e
asiáticos.

Vale ressaltar que o Brasil já teve, contudo, um caso de cotas
diferenciadas para o ingresso em cursos superiores. Entre 1968 e
1985, período durante o qual esteve em vigor a Lei Federal n° 5.465,
de 1968, metade das matrículas para os cursos de Agronomia e de
Veterinária das instituições federais era reservada a estudantes
oriundos do meio agrícola. A chamada "Lei do Boi" estabelecia que os
vestibulandos deveriam comprovar a conclusão do secundário em
uma escola rural e atestar que seus pais possuíam propriedades no
campo.

Em alguns países, a reserva de espaço é comum. Trata-se da
chamada "ação afirmativa", pela qual se asseguram chances a
minorias ou a classes desfavorecidas. A legislação dos Estados
Unidos é exemplar nesse sentido. Nesse país, estimulam-se órgãos
públicos, empresas e universidades a aumentar as oportunidades
para negros, latinos, índios e mulheres. Existem leis de incentivo para
quem contratar pessoas oriundas dessas minorias. Fato semelhante
ocorre na índia, onde a casta dos sudra - os párias da sociedade -
têm direito a uma porcentagem das cadeiras no parlamento. Na
Colômbia, o Congresso também reserva, desde o início da década,
urna cota de assentos para a comunidade negra.

E preciso dizer que este Pais precisa romper alguns preconceitos,
para apoiar as ações afirmativas em favor de quase metade do povo
brasileiro, pois, como relatado, 45% dos brasileiros descendem de
africanos. Temos que legislar propondo meios que assegurem a todos
igualdade de condições de acesso ao ensino.

Todos têm oportunidade de comprar carne, nem todos têm
oportunidade de comê-la. Todos têm oportunidade de estudar, nem
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todos têm oportunidade de chegar ao ensino superior. E preciso
ver a realidade desses fatos. Países como os Estados Unidos
apresentaram essa ação afirmativa com sucesso; a classe média
americana negra é resultado e conseqüência disso: 15% dos negros
americanos têm acesso às universidades e ao mercado de trabalho.

Ação afirmativa existe no Brasil, a reserva de vagas para
candidaturas às eleições para mulheres foi exemplo típico de
reconhecimento necessário de que a mulher deve participar da política
neste País. A determinação de que as empresas brasileiras com mais
de 100 funcionários deveriam reservar 4% de suas vagas para os
deficientes físicos foi uma ação inconstitucional ou o reconhecimento
de uma necessidade social que precisava ser atendida neste País?

Discriminação é a situação atual. O Brasil é composto de 45% de
negros, de acordo com dados do IBGE, dos quais, 5% somente
cursam universidades públicas. Por que isso?

Por tais considerações, conclamamos nosso pares a apoiar este
projeto, dado o seu relevante alcance social e a necessidade de
reconhecimento da importância da raça negra como base fundamental
de formação da história de nosso País.

- 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° 269/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.271/2002)

Dispõe sobre o emprego de soro de queijo na fabricação de
laticínios e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O emprego do soro de queijo na fabricação de laticínios que

exceder o percentual legalmente permitido acarretará as seguintes
penalidades:

- apreensão do produto;
II - multa de R$200,00 (duzentos reais) a R$2.000,00 (dois mil

reais).
Parágrafo único - As multas serão aplicadas em dobro em caso de

reincidência.
Art. 2 0 - A alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias -

ICMS - incidente nas operações internas de venda de soro de queijo
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será de 30% (trinta por cento).

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: O emprego do soro de queijo em percentuais acima

dos permitidos pela legislação em vigor representa fraude e um
desrespeito aos direitos dos consumidores. Este projeto visa dar à
administração estadual competente instrumento para coibir essas
infrações. O projeto busca também - ao estabelecer uma alíquota de
30% nas operações internas de venda do soro - desencorajar o uso
fraudulento do produto e aumentar o consumo industrial de leite
produzido no Estado, com benefícios diretos aos produtores.

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

PROJETO DE LEI N°270/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.967/2002)

Institui quotas de ação afirmativa para a população negra no acesso
aos cargos e empregos públicos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica estabelecida a quota mínima de vinte por cento para a

população negra no preenchimento das vagas relativas aos concursos
para investidura em cargos e empregos públicos dos Poderes do
Estado ou empresas que prestem serviço a esses.

Parágrafo único - Na inscrição, o candidato declara enquadrar-se
nas regras asseguradas nesta lei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será
regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: O desfavorecimento da população negra constitui um

dos componentes mais claros do quadro de injustiça social no Brasil.
De acordo com o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no
Brasil, de 1996, do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e do Instituto de Pesquisa Econômica
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Aplicada (IPEAD), o salário médio dos homens negros
correspondia, em 1990, a apenas 63% da remuneração dos homens
brancos. Já as mulheres negras recebiam apenas 68% da renda das
brancas, sofrendo, assim, uma dupla discriminação, uma vez que as
mulheres ganharam, em média, 63% dos salários masculinos. Não há
evidência de que, desde então, esse quadro tenha sido alterado de
forma significativa.

A questão da raça negra no Brasil deve ser encarada com
objetividade, e não ficar somente no aspecto étnico. O grave problema
é o atraso social, a promoção humana que ficou estagnada, dando
aos negros uma posição de marginalidade ou de inferioridade na
sociedade. E hora de adotarmos discriminações positivas, como as
preconizadas neste projeto. Este debate deve figurar, a partir de
agora, na agenda social brasileira. A condenação do racismo deve ser
acrescida de medidas concretas de promoção da raça negra, que
deve participar da liderança do País.

O Brasil é o segundo país negro do mundo, todavia os negros têm
uma parcela mínima de decisão. Ademais, não têm condições
econômicas de competir com os brancos em postos de trabalho, uma
vez que encontram maior dificuldade de acesso á escola e de
permanência nela.

Essa situação exige um comportamento afirmativo, que favoreça a
correção das desigualdades. Assim, caberia destacar que, segundo a
Constituição Federal, em seu art. 30 , são objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil: 1 - construir uma sociedade livre,
justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III -
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação".

Vê-se, pois, que, para a concretização desses objetivos, nossa
Carta Maior indica a necessidade de uma postura ativa, ou seja, de
ações afirmativas, tanto por parte da sociedade quanto do Estado.
Somente dessa forma será possível assegurar o sentido mais pleno
do princípio da isonomia entre os cidadãos, expresso no art. 50 do
texto constitucional. Outra discriminação positiva do texto
constitucional aparece no seu art. 37, inciso VIII, que prevê a reserva,
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em lei, de percentual dos cargos e empregos públicos para as
pessoas portadoras de deficiência.

Medidas de ação afirmativa adotadas nos Estados Unidos como
conseqüência da luta pelos direitos civis foram responsáveis por
avanços na participação de grupos minoritários nos mais diversos
setores da vida daquele país. Apesar das resistências encontradas e
das expectativas frustradas, os cidadãos negros exercem hoje um
papel muito mais ativo na sociedade norte-americana.

Este projeto de lei procura garantir uma quota mínima em favor da
população negra para o acesso aos empregos e concursos públicos.
O valor fixado é condizente com a proporção de afro-brasileiros em
nossa população.

A igualdade de oportunidade não pode mais figurar apenas no
campo jurídico. E preciso que ela se torne realidade e contribua para a
construção de uma Nação mais justa, na qual os benefícios do
desenvolvimento sejam repartidos entre todos os cidadãos, contra
qualquer tipo de preconceito, inclusive o de origem racial e étnica.

Sabedor da grande preocupação dos nobres parlamentares com a
igualdade e justiça para todos, solicito apoio à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°271/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.331/2002)

Oficializa no Estado de Minas Gerais o Hino à Negritude.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica oficializado no Estado o Hino à Negritude, de autoria do

Prof. Eduardo de Oliveira, apresentado no anexo desta lei.
Parágrafo único - O Hino à Negritude deverá ser entoado em todas

as solenidades oficiais que envolvam a raça negra.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau

Anexo
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2002)
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Hino à Negritude
(Cântico à Africanidade Brasileira)

Letra e música: Prof. Eduardo de Oliveira

Sob o céu cor de anil das Américas
Hoje se ergue um soberbo perfil.
E u'a imagem de luz
Que, em verdade, traduz
A história do negro no Brasil.
Este povo, em passadas intrépidas,
Entre os povos valentes se impôs.
Com a fúria dos leões
Rebentando grilhões
Aos tiranos se contrapôs.

Bis
Ergue a tocha no alto da glória
Quem herói, nos combates, se fez
Pois, que as páginas da História,
São galardões aos negros de altivez.
(Refrão)

Levantando no topo dos séculos,
Mil batalhões viris sustentou,
Este povo imortal
Que não encontra rival,
Na trilha que o amor lhe destinou.
Belo e forte, na tez cor de ébano
Só lutando se sente feliz.
Brasileiro de escol
Luta de sol a sol
Para o bem de nosso País.

Bis
Ergue a tocha no alto da glória
Quem herói, nos combates, se fez
Pois, que as páginas da História,
São galardões aos negros de altivez.
(Refrão)
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III

Dos Palmares, os feitos históricos
São exemplos da eterna lição
Que, no solo tupi,
Nos legara Zumbi,
Sonhando com a libertação. -
Sendo filhos, também da mãe África,
Aruanda dos Deuses da Paz.
No Brasil, este axé
Que nos mantém de pé
Vem da força dos Orixás.

Bis
Ergue a tocha no alto da glória
Quem herói, nos combates, se fez
Pois, que as páginas da História,
São galardões aos negros de altivez.
(Refrão)

IV
Que saibamos guardar estes símbolos
De um passado de heróico labor.
Todos numa só voz,
Bradam nossos avós:
Viver é lutar com destemor.
Para frente marchamos impávidos
Que a vitória nos há de sorrir.
Cidadãs, cidadãos
Somos todos irmãos
Conquistando o melhor porvir.

Bis
Ergue a tocha no alto da glória
Quem herói, nos combates, se fez
Pois, que as páginas da História,
São galardões aos negros de altivez.
(Refrão)
Justificação: Bem define Aurélio Buarque de Holanda Ferreira o que

seja negritude: "Estado ou condição das pessoas da raça negra -
Ideologia característica da fase de conscientização, pelos povos
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negros africanos, da opressão colonialista, a qual busca
reencontrar a subjetividade negra, observada objetivamente na fase
pré-colonial e perdida pela dominação da cultura branca ocidental".

Negritude é uma palavra que passou a ser dicionarizada, a partir da
primeira Grande Guerra Mundial, com o aparecimento das novas
nações africanas que, ao alcançarem a sua independência política,
começaram a oferecer, de modo mais transparente, a sua valiosa
contribuição e a sua experiência cultural específica para o
engrandecimento dos diferentes ciclos da civilização da humanidade,
nos tempos modernos.

Em seu intrínseco significado integram, não somente uma ideologia
de resistência contra os efeitos das incursões da colonização
européia, feitas ao continente negro com o fito de dominação, e até de
extermínio de importantes segmentos étnicos negros, como,
sobretudo, incorporam características - dessa nova fase de
conscientização, pelos povos negros da África, ou fora dela, como
forma de se libertar da opressão colonialista que pretendia negar os
seus valores civilizatórios. E importante lembrar que Jean Paul Sartre,
Leopoldo Senghor, ex-Presidente do Senegal, Leon Damás, Aimé
Cezairé são os seus grandes ideólogos.

De outra parte, a música é a arte e ciência de combinar os sons de
modo agradável ao ouvido. No entender do rebuscado Mestre Aurélio,
hino é "poema ou cântico de veneração, ou louvor, ou invocação à
divindade. Cântico sacro, especialmente o que se relaciona com a
liturgia cristã. Música, geralmente marcial ou solene, acompanhada de
um texto, e que exalta o valor de algo ou de alguém...".

Grandes personagens negros ou mestiços, descendentes dos
africanos, marcam, de várias formas, a história do nosso País. A
imagem do negro está fortemente associada à música popular.

O Brasil tem uma realidade cultural negra e uma identidade que não
se explica de jeito nenhum. A maioria das pessoas fica dividida entre
considerar adequada ou aceitável ter presente a afirmação da
negritude. A negritude sobrevive, fica subjacente, está ali no conjunto
social, mas não se expressa na forma de identidade racial, em muitas
ocasiões. Por isso é tão importante o resgate da auto-estima do
negro, a valorização dos traços culturais afros.

Mister se faz registar que a história da mobilização dos negros, no
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Brasil, teve três momentos de destaque: os quilombos, a criação da 177
Frente Negra (em 1931) e a fase que começa na década de 50, com a
atuação do Teatro Experimental do Negro, e explode nos anos 70,
com a repercussão do movimento "black is beautiful", nos EUA, e a
independência dos países africanos. Conquista de relevância para a
comunidade negra, neste século, foi sua inserção na classe média,
por meio do funcionalismo público, a partir de 1930. Depois, a
conquista de consciência política do negro.
Assim, propomos que seja oficializado no Estado o Hino à

Negritude, registrado na Escola Nacional de Música da Universidade
do Brasil, livro 17, às fls. 74, sob n° 137, com letra e música do Prof.
Eduardo Ferreira de Oliveira, pois, assim como o soldado imbuído do
espírito de patriotismo, movido pelos acordes que compõem o hino de
sua Pátria, procura defender seu território e suas bandeiras, o Hino à
Negritude deve impulsionar os negros à reflexão, a fim de que num
futuro bem próximo, possam, de maneira perene, consolidar a sua
posição de igualdade em relação às demais raças que integram a
sociedade e resgatar de forma digna sua importância na formação
histórica da nação brasileira.

- 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° 272/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.826/2001)

Institui mecanismos de incentivo ao acesso de setores etnorraciais
historicamente discriminados em estabelecimentos de ensino público
estadual de ensino superior.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei institui mecanismos de incentivo ao acesso de

setores	etnorraciais	historicamente	discriminados	em
estabelecimentos de ensino público estadual de ensino superior.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, consideram-se:
- como setor etnorracial historicamente discriminado:

a) os estudantes afro-brasileiros classificados pelo IBGE nas
categorias de negros e pardos;

b) os estudantes índios, assim entendidos os indivíduos de
ascendência pré-colombiana, de acordo com a Lei Federal n° 6.001,
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de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do índio);

II - como estabelecimentos de ensino público estadual de ensino
superior as seguintes universidades: a Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG - e a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES.

Art. 2° - Os mecanismos de incentivo ao acesso e à permanência
instituídos por esta lei são os seguintes:

- cota mínima de vagas nos estabelecimentos de ensino público
estadual de ensino superior;

II - elaboração e manutenção de banco de dados referente aos
setores etnorraciais historicamente discriminados.

Art. 30 - A cota mínima de vagas nos estabelecimentos de ensino
público estadual de ensino superior fica estipulada em 20% (vinte por
cento) do total de vagas existentes em cada período ou ano letivo.

§ 1 0 - Será beneficiado pelas vagas reservadas, a titulo de cota
mínima, o candidato que tenha preenchido os requisitos legais para
admissão nos estabelecimentos de ensino público estadual de ensino
superior.

§ 2° - Para fins do parágrafo anterior, serão consideradas as vagas
efetivamente existentes em cada ano ou período letivo inicial nos
cursos de nível superior oferecidos por estabelecimentos de ensino
público estadual.

§ 30 - O preenchimento das vagas reservadas a título de cota
mínima dar-se-á em lista de classificação autônoma.
§ 40 - Os candidatos componentes de setores etnorraciais

historicamente discriminados não selecionados no número de vagas
reservadas a título de cota mínima serão agregados à lista de
classificação geral, em igualdade de condições.

§ 50 - Em caso de não haver candidatos componentes de setores
etnorraciais historicamente discriminados aprovados em quantidade
suficiente para preencher as vagas reservadas a titulo de cota
mínima, as vagas remanescentes serão acrescidas ao restante das
vagas existentes.

Art. 40 - A elaboração e a manutenção de banco de dados referente
aos setores etnorraciais historicamente discriminados destina-se a
propiciar as informações necessárias ao controle do cumprimento
desta lei e à implantação de políticas públicas que visem a minorar os
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problemas dos referidos setores sociais.

Parágrafo único - O banco de dados deverá ser organizado de forma
a coletar, organizar e disponibilizar informações referentes à
educação, à saúde e ao mercado de trabalho, além de outras áreas
previstas em regulamento.

Art. 50 - O descumprimento desta lei constitui infração administrativa
e será apurada pelo Conselho Estadual de Educação, através de
processo administrativo, independentemente das responsabilidades
civil e criminal.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: Historicamente, é de conhecimento público a

discriminação sofrida pelos negros e pelos índios no País, e, em
conseqüência desse processo, eles ocupam os estratos mais baixos
da pirâmide social brasileira, ostentando índices de qualidade de vida
aquém dos índices dos demais brasileiros, sendo seus indicadores
para educação, expectativa de vida e renda os mais baixos entre
todos. Para começarmos a corrigir essa distorção, é preciso que
sejam implementadas políticas públicas afirmativas que beneficiem
diretamente esses setores etnorraciais social e historicamente
discriminados.

Como sabemos que a educação, especialmente a de nível superior,
é condição necessária para que ocorra a mobilidade social, é preciso
que o Estado reserve vagas em suas instituições de ensino superior
para pessoas que fazem parte dos segmentos de excluídos,
garantindo-lhes efetiva e sincera oportunidade de estudo. Dessa
forma, estaremos atendendo aos dispositivos constitucionais que
prevêem a igualdade de condições para o acesso à escola, a
universalização do atendimento escolar como direito social e o
princípio da educação visando ao aprimoramento da democracia e
dos direitos humanos e à eliminação de todas as formas de racismo e
discriminação.

Evidentemente que as medidas para resolver os problemas
decorrentes da discriminação ostensiva ou sutil não se exaurem no
que é proposto neste projeto, sendo elas apenas instrumentos para
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atacar a sua parte mais emergencial, que é o acesso à educação,
ante-sala da mobilidade social, a que já se aludiu. Assim, faz-se
imprescindível que outras ações afirmativas venham a se somar às
ora sugeridas, constituindo uma ampla e eficaz política de combate à
discriminação racial e, particularmente, a seus efeitos perniciosos.

Portanto é oportuno que esta Casa, no momento em que se discute
o racismo e suas conseqüências no mundo, se posicione
afirmativamente em favor deste projeto, que prevê a implantação de
instrumentos aptos a se constituírem no germe inicial da pretendida
política social que viabilize a superação de desigualdades sociais no
Estado.

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

PROJETO DE LEI N° 273/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.482/2002)

Institui a Política Estadual do Cooperativismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Da Política Estadual do Cooperativismo

AI. 1° - Entender-se-á como Política Estadual do Cooperativismo o
processo decorrente das atividades exercidas pelo poder público ou
privado, de interesse público.

AI. 20 - O poder público estadual atuará de forma a estimular as
atividades das cooperativas, nos termos da lei, criando um sistema de
sustentação e facilidades para o contínuo crescimento da atividade
cooperativista.

Art. 3 0 - Nos processos licitatórios promovidos pelo Estado, para
prestação de serviços, obras, compras, publicidade, alienações e
locações, participarão as cooperativas legalmente instituídas,
conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 40 - A participação das cooperativas nos processos licitatórios da
administração direta e indireta do Estado estará vinculada à
apresentação de certificado de registro no Sindicato e Organização
das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG -, conforme
previsto na Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e de
certificado de regularidade da entidade representativa da respectiva
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categoria.

Art. 50 - Caberá ao poder público prestar assistência educativa e
técnica e estabelecer incentivos financeiros para a criação e o
desenvolvimento do sistema cooperativo, visando colaborar para o
desenvolvimento da cooperação e facilitar o contato das cooperativas
entre si e com seus parceiros.

Art. 60 - As escolas de ensino médio integrantes do sistema estadual
de ensino incluirão em seu currículo conteúdos e atividades relativos
ao cooperativismo, a serem desenvolvidos nas disciplinas curriculares.

Parágrafo único - Os conteúdos de que trata o "caput" deste artigo
incluirão conhecimentos sobre o cooperativismo, em especial sobre
seu funcionamento, filosofia, gerência e operacionalização.

Capítulo II
Das Sociedades Cooperativas

Art. 70 - Serão consideradas sociedades cooperativas aquelas que
estiverem devidamente registradas junto aos órgãos legais, nos
termos da legislação federal pertinente.

Art. 8 0 - Para funcionamento no âmbito do Estado, as cooperativas
deverão estar constituídas de acordo com a legislação federal
pertinente.

Capítulo III
Dos Objetivos

Art. 90 - Os objetivos das cooperativas serão os definidos em seus
respectivos estatutos, obedecendo-se à legislação federal, em
especial à Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, sendo
obrigatória a utilização da expressão "cooperativa".

Art. 10 - As sociedades cooperativas deverão estar registradas na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG - e inscritas
nos órgãos fazendários estaduais.

Parágrafo único - A JUCEMG deverá exigir, por ocasião do registro,
o pré-certificado de registro emitido pela OCEMG.

Art. 11 - A JUCEMG deverá adotar regime simplificado para registro
das cooperativas, dispensando documentos que possam ser julgados
inoportunos e desnecessários.

Art. 12 - Entre os vogais que compõem o Plenário da JUCEMG, um
será indicado pela OCEMG, nos termos e formas disciplinados pela
norma que regula a matéria.
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Art. 13 - É obrigatório o registro das cooperativas nos órgãos

tributários estaduais, com a emissão da respectiva inscrição.
Capitulo IV

Dos Estímulos Creditícios
Art. 14 - O Poder Executivo deverá implantar mecanismos de

incentivo financeiro às cooperativas, viabilizando a criação,
manutenção e desenvolvimento do sistema cooperativo no Estado.
Art. 15 - O Estado deverá criar o Fundo de Incentivo às

Cooperativas, que buscará recursos em órgãos nacionais ou
estrangeiros para serem aplicados no desenvolvimento das
cooperativas.

Capítulo V
Do Sistema Tributário

Art. 16 - As operações realizadas entre cooperativas serão isentas
da incidência de qualquer tributo de competência do Estado.

Art. 17 - Deverá ser observada para as cooperativas, por parte dos
órgãos fazendários estaduais, a implantação de escrituração
simplificada.

Art. 18 - O poder público, mediante a celebração de convênios com
cooperativas de economia e de crédito mútuo, deverá criar facilidades,
condições e mecanismos que permitam o cumprimento da Lei n°
13.722, de 20 de outubro de 2000, especialmente nos municípios
onde não existam agências bancárias, para que seja facultado aos
servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas da
administração direta e indireta optarem pelo recebimento de seus
vencimentos, remunerações, proventos e pensões por essas
modalidades de cooperativa e para que seja possível a arrecadação
de tributos e o recolhimento das demais receitas públicas estaduais
por esses estabelecimentos, após autorização da administração
fazendária.
§ 10 - Ficam o Estado, os municípios e as entidades da

administração indireta autorizados a movimentar disponibilidades de
caixa em cooperativas de crédito regularmente constituídas na forma
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

§ 20 - E assegurado às cooperativas regularmente constituídas na
forma da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, o desconto em
folha de pagamento das contribuições e demais débitos, a favor das
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entidades, de titularidade dos servidores públicos civis e militares,
ativos e inativos, e dos pensionistas, associados, pôr opção destes,
desde que as obrigações estejam respaldadas em estatuto, decisão
de assembléia ou instrumento de crédito.

Capítulo VI
Do Conselho Estadual do Cooperativismo

Art. 19 - Fica criado o Conselho Estadual do Cooperativismo,
composto, de forma paritária, por representantes do Poder Executivo
e das entidades cooperativistas registradas na OCEMG, o qual será
disciplinado e regulamentado por decreto elaborado pelo Poder
Executivo.

Art. 20 - O Conselho Estadual do Cooperativismo definirá as
políticas públicas a serem adotadas pelo Estado em prol do
desenvolvimento das cooperativas no Estado.

Art. 21 - O Conselho Estadual do Cooperativismo terá uma
Secretaria Executiva com a finalidade de integrar suas atividades e
operacionalizá-lo administrativamente.

Capitulo VII
Das Considerações Finais

Art. 22 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias a contar da data de sua publicação.

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: Não há dúvida de que o cooperativismo é o melhor

caminho para se chegar ao desenvolvimento. Na Europa, mais de
45% da população é cooperativada, e, nos Estados Unidos, 35%,
enquanto que no Brasil são apenas 4%. Por isso, a criação de uma
política estadual do cooperativismo visa fomentar o fortalecimento
político deste setor. Acreditamos no desenvolvimento quando há
organizações da sociedade.

Minas Gerais dispõe de 871 cooperativas, com 600 mil cooperados
e um patrimônio líquido de R$1.900.000.000,00. Elas geram em torno
de 24 mil empregos e uma receita estimada em R$6.000.000.000,00.
Atuam em vários segmentos, como os de consumo, de educação,
especial (cooperativas constituídas por pessoas relativamente
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incapazes), habitacional, mineral, de produção e de serviço. As de
agropecuária, crédito, saúde e trabalho representam 88% das
cooperativas.

E sabido que o desenvolvimento das cooperativas tem sido
importante para a geração de empregos e renda, e estamos
presenciando a evolução das cooperativas sem que o Estado possua
um mecanismo eficiente que promova seu crescimento, existindo
assim um vácuo que precisa ser preenchido.

A cooperação existe desde os primórdios de nossa história e sempre
se fez presente na vida humana. A idéia de auxílio mútuo entre os
homens serviu e contribuiu para que estes, juntos, vencessem
obstáculos que sozinhos certamente não conseguiriam vencer. Esta é
a essência do cooperativismo: a cooperação como forma de
organização para a solução dos problemas econômicos e sociais do
homem. O cooperativismo tem nas cooperativas a forma de
organização social e econômica dos associados, que se tornam, por
meio dela, empresários cooperativos.

O termo "cooperação" deriva etimologicamente da palavra latina
"cooperare", formada por "cum" (com) e "operare" (trabalhar), e
significa agir simultânea ou coletivamente para um mesmo fim, ou
seja, trabalhar em comum para o êxito de um mesmo propósito.

O cooperativismo tem sua origem na Inglaterra, em Manchester,
com a fundação da Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale em
21/12/1844. Esses cooperados eram 28 tecelões, entre eles uma
mulher e, com a criação de um armazém cooperativo, puderam suprir
suas necessidades emergentes. Não imaginavam eles que esse
armazém se tornaria a matriz do cooperativismo de consumo e a
semente do movimento cooperativista.

As primeiras cooperativas fundadas no Brasil foram as de consumo
e Minas Gerais foi pioneiro no País. Em 1889 uma cooperativa de
consumo foi fundada em Ouro Preto e recebeu a denominação de
Sociedade Econômica Cooperativa dos Funcionários Públicos de
Minas Gerais.

"O Cooperativismo é a suprema esperança daqueles que sabem que
há sempre um problema a resolver e uma revolução a evitar", assim
definiu Charles Gide.

Diante do número de cooperativas existentes em Minas Gerais e de
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um número ainda maior a ser criado, é imprescindível que o poder
público adote uma política de apoio ao cooperativismo.

- 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°274/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.141/2000)

Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar:

- à entidade Ação Feminina de Assistência Social do Vigésimo
Sexto Batalhão da Polícia Militar - AFAS-260 BPM - parte do imóvel
localizado na Travessa Espírito Santo, Bairro JK, no Município de
Itabira, formado por um terreno com a área de 7.920,00m2 (sete mil
novecentos e vinte metros quadrados), situado no lugar denominado
"Chico Beta", antiga "Chácara do Rio de Peixe", contido dentro das
seguintes divisas, medidas e confrontações, iniciando no P-1
constante na planta levantada pelo departamento de obras da
doadora no encontro de um vale com o terreno objeto desta doação;
seguindo em linha reta numa extensão de 108,00m (cento e oito
metros) lineares, até atingir o P-2 da mesma planta; daí, fazendo uma
pequena curva, segue numa extensão de 31,50m (trinta e um metros
e cinqüenta centímetros) lineares, até atingir o P-3; deste, numa linha
reta, numa extensão de 36,00m (trinta e seis metros) lineares até
atingir o P-4; e, deste, até o P-5, numa reta em extensão de 120,00m
(cento e vinte metros) lineares; e, dai, numa extensão de 66,00m
(sessenta e seis metros) lineares até atingir a P-1, ponto inicial das
divisas, conforme planta que faz parte da escritura do imóvel,
registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira,
sob matrícula n° 0190, a fls. 19 do Livro n° dois/O, de 12 de julho de
1976, ficando excluída da doação qualquer área ocupada por
edificação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

II - à entidade Ação Feminina de Assistência Social do 15 0 Batalhão
de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - AFAS/15 0 BPM -, o
imóvel com área aproximada de 25.778,50m 2 (vinte e cinco mil
setecentos e setenta e oito vírgula cinqüenta metros quadrados),
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localizado no Município de Patos de Minas, constituído pelos lotes
02 a 10 da quadra 12; lotes 01 a 07 da quadra 12-A; lotes 01 a 17 da
quadra 13-13; lotes 01 a 18 da quadra 14-13; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 13 da quadra 12; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 19 da quadra 12; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 20 da quadra 12; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 29 da quadra 12; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 22 da quadra 12, todos situados no lugar
denominado Fazenda Estreito, no lugar chamado Ribeirão, conforme
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patos
de Minas, sob matricula n° 11.483, a fis. 94 do Livro n° 2-AR, de 2 de
julho de 1982, ficando excluída da doação qualquer área ocupada por
edificação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

III - à entidade Ação Feminina de Assistência Social do 19 0 Batalhão
de Policia Militar do Estado de Minas Gerais - AFAS/19 0 BPM -, o
imóvel com área aproximada de 29.996,80m2 (vinte e nove mil
novecentos e novenia e seis vírgula oitenta metros quadrados),
constituído por uma gleba de terras legitimadas limitando-se, à frente,
com a rodovia de acesso à Frimusa; pelo lado direito, com terrenos da
Cical; pelo lado esquerdo, com terrenos de herdeiros de Mário Menna
Cordeiro e outros; e, pelos fundos, com terrenos de João A. Junger,
situado no lugar denominado São Jacinto, no Município de Teófilo
Otôni, conforme registrado no Cartório do 1° Oficio de Registro de
Imóveis da Comarca de Teófilo Otôni, sob matrícula n° 7.344, fls. 214
do Livro n° 2-Z, de 20 de abril de 1983, , ficando excluída da doação
qualquer área ocupada por edificação da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais.

Art. 2 0 - Os imóveis de que trata esta lei destinam-se à construção
de casas populares, a serem vendidas na proporção de uma unidade
por pessoa, obedecendo-se as seguintes prioridades:

- militares estaduais lotados no município em que se localiza o
imóvel doado;

II - militares estaduais lotados no Comando Regional a que pertence
o município em que se localiza o imóvel doado;

III - pensionistas do IPSM residentes no Município em que se situa o
imóvel doado;

IV - policiais civis residentes no Município em que se localiza o
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imóvel doado;

V - servidores públicos estaduais residentes no município em que se
situa o imóvel doado;

VI - habitantes do município em que se localiza o imóvel doado.
Art. 30 - Para cada um dos imóveis de que trata o art. 1° haverá uma

comissão com a finalidade de estabelecer regras e critérios
complementares destinados à comercialização das unidades
habitacionais mencionadas no art. 2 0 , bem como de gerenciar e
administrar os procedimentos decorrentes e vinculados à aplicação
desta lei.

Parágrafo único - A comissão de que trata este artigo terá a
seguinte composição:

- dois membros indicados pela entidade beneficiária da doação;
II - dois membros indicados pela Associação dos Oficiais da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - AOPM-BM;
III - dois membros indicados pela União do Pessoal da Polícia Militar

- UPPM;
IV - dois membros indicados pela Associação dos Praças da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
V - dois membros indicados pelo Centro Social dos Cabos e

Soldados da Policia Militar de Minas Gerais.
Art. 4 0 - A operação de que trata o art. 2 0 terá como agente

financeiro a Caixa Econômica Federal ou construtora por ela
credenciada.

Art. 5 0 - Os valores auferidos na negociação das casas populares
construídas em cada um dos imóveis citados no art. 1° reverterão em
obras de construção e reforma de benfeitorias nos aquartelamentos
militares localizados nos respectivos municípios.

§ 1° - A comissão de que trata o art. 30 e o Comando da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais estabelecerão, em conjunto, as
diretrizes para a aprovação dos projetos de obras previstos neste
artigo.

§ 20 - As obras mencionadas neste artigo serão incorporadas ao
patrimônio do Estado.

Art. 6 0 - Os imóveis objeto das doações de que trata esta lei
reverterão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver
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sido dada a destinação prevista no art. 2.° desta lei.

Art. 7 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição apresentada tem por escopo a utilização

de áreas ociosas pertencentes ao Estado de Minas Gerais para a
construção de casas populares, a serem destinadas, prioritariamente,
aos militares estaduais. Conforme já salientado em Projeto
semelhante, que se tornou lei (Projeto de Lei n° 596/99), a medida que
se submete à apreciação dos nobres pares se reveste dos requisitos
de transparência e interesse público, devendo, portanto, ser
integralmente aprovada por este parlamento.

- 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° 275/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.234/2000)

Autoriza a Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - a
doar o imóvel que especifica e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -

autorizada a doar, livre e desembaraçado de quaisquer gravames,
inclusive hipotecas, à entidade Ação Feminina de Assistência Social
do Sexto Batalhão da Policia Militar - AFAS-6° BPM - o imóvel
localizado no Município de Governador Valadares, constituído por
área de terrenos legítimos, medindo 25.312,00 m 2 (vinte e cinco mil
trezentos e doze metros quadrados), contendo as benfeitorias de três
galpões com paredes de tijolos, piso cimentado, cobertura de telhas
francesas e eternit, totalizando, aproximadamente, 7.000,00 m 2 (sete
mil metros quadrados) de área coberta, terreno esse que se
desmembra da porção maior situada nos lugares denominados Reta
Grande e Boa Sorte, na zona suburbana de Governador Valadares,
nas proximidades dos Bairros São Pedro e Universitário, constituindo
um todo perfeito e autônomo e encerrado num perímetro que tem seu
ponto de partida no alinhamento da Rua Israel Pinheiro, a uma
distância de 174,80m (cento e setenta e quatro metros e oitenta
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centímetros) da esquina dessa rua com a Rua E e segue pelo
mesmo alinhamento da Rua Israel Pinheiro até a distância de
128,49m (cento e vinte e oito metros e quarenta e nove centímetros),
alcançando-se a margem do rio Doce, pela qual se segue, rio acima,
até a distância de 190,99m (cento e noventa metros e noventa e nove
centímetros), de onde segue à direita, em linha reta perpendicular ao
alinhamento da Rua Israel Pinheiro, até a distância de 123,68m (cento
e vinte e três metros e sessenta e oito centímetros), alcançando-se o
ponto de partida no mesmo alinhamento e fechando o perímetro,
conforme registro no Cartório do 20 Serviço Registral de Imóveis da
Comarca de Governador Valadares, sob a matrícula n° 1.065 do Livro
n° 2, de 27 de agosto de 1976.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei destina-se à construção de
casas populares, a serem vendidas na proporção de uma unidade por
pessoa, obedecendo-se às seguintes prioridades:

- militares estaduais lotados no município em que se localiza o
imóvel doado;

li - militares estaduais lotados no Comando Regional a que pertence
o município em que se localiza o imóvel doado;

III - pensionistas do IPSM residentes no município em que se situa o
imóvel doado;

IV - policiais civis residentes no município em que se localiza o
imóvel doado;

V - servidores públicos estaduais residentes no município em que se
situa o imóvel doado;

VI - habitantes do município em que se localiza o imóvel doado.
Art. 30 - Haverá uma comissão com a finalidade de estabelecer

regras e critérios complementares, destinados à comercialização das
unidades habitacionais mencionadas no art. 2 0 , bem como gerenciar e
administrar os procedimentos decorrentes e vinculados à aplicação
desta lei.

Parágrafo único - A comissão de que trata este artigo terá a
seguinte composição:

- dois membros indicados pela AFAS-6° BPM;
II - dois membros indicados pela Associação dos Oficiais da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - AOPM- BM -
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III - dois membros indicados pela União do Pessoal da Polícia

Militar - UPPM -;
IV - dois membros indicados pela Associação dos Praças da Policia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
V - dois membros indicados pelo Centro Social dos Cabos e

Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais.
Art. 40 - A operação de que trata o art. 20 terá como agente

financeiro a Caixa Econômica Federal ou construtora por ela
credenciada.

Art. 50 - Os valores auferidos na negociação das casas populares
construídas em cada um dos imóveis citados no art. 1° serão
revertidos em obras de construção e reforma de benfeitorias nos
aquartelamentos militares localizados nos respectivos municípios.

§ 1° - A comissão de que trata o art. 30 e o Comando da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais estabelecerão, em conjunto, as
diretrizes para a aprovação dos projetos de obras previstos neste
artigo.
§ 20 - As obras mencionadas neste artigo serão incorporadas ao

patrimônio do Estado.
Art. 6° - Os imóveis objeto das doações de que trata esta lei

reverterão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos,
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiverem
sido dadas as destinações previstas no art. 20 desta lei.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição tem por escopo a utilização de área

ociosa pertencente ao Estado para a construção de casas populares,
a serem destinadas, prioritariamente, aos militares estaduais.
Conforme já foi salientado em projeto semelhante, tornado lei (Projeto
de Lei n° 596/99), a medida é de interesse público, devendo, portanto,
ser integralmente aprovada por este parlamento.

- 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° 276/2003
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(Ex-Projeto de Lei n° 1.138/2000)

Autoriza o Governo do Estado a criar a Medalha Cabo Valério e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Governo do Estado autorizado a criar a Medalha

Cabo Valério, com o objetivo de homenagear os praças da Polícia
Militar de Minas Gerais - PMMG — e do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais — CBMMG - nos vinte e cinco anos de sua formatura.

Parágrafo único - A medalha não será concedida "post mortem".
Art. 20 - A Medalha Cabo Valério será administrada por comissão

constituída de sete praças designados pelo Governador do Estado,
com a presença de, pelo menos, dois representantes de cada uma
das seguintes entidades:
.1 - Associação dos Praças da PM e BM — ASPRA PM-BM -;
II - Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais - CSCSPMMG -;
§ 1° - A comissão de que trata este artigo poderá ser assessorada

pelas Diretorias de Pessoal — DP - e de Promoção Social - DPS - da
Polícia Militar de Minas Gerais — PMMG.

§ 2° - O Governador do Estado será o Presidente de Honra da
medalha de que trata esta lei.

Art. 30 - As condecorações serão concedidas anualmente, em
cerimônia a ser realizada no Palácio da Liberdade, no mês de
dezembro, ou em caráter excepcional, a qualquer tempo.

§ 1° - A lista dos praças a serem agraciados com a Medalha Cabo
Valério constará em decreto do Governador do Estado, que será
publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado.

§ 2° - Os agraciados receberão as medalhas das mãos do
Governador do Estado, de acordo com o cerimonial estabelecido pelo
regimento interno.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, que
definirá a forma de concessão da Medalha Cabo Valério e as
atribuições da comissão encarregada de sua administração.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Sargento Rodrigues
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Justificação: O projeto pretende instituir justa homenagem aos

militares que completarem 25 anos na corporação. Trata-se de
conceder honraria a pessoas que, ao longo de 25 anos, servirem à
sociedade, inclusive com risco da própria vida.

O nome da medalha é altamente significativo, pois representa para o
praça seu principal momento de luta em prol do direito de exercer sua
cidadania. Cabo Valério foi o praça tragicamente morto no movimento
reivindicatório de 1997 e, a par de ter sido um companheiro de
inegáveis qualidades, como coragem e seriedade, é, hoje, um nome
que simboliza o praça não como um mero objeto a serviço do Estado,
mas como um cidadão dotado de capacidade crítica e possibilidade de
efetiva intervenção democrática na sociedade.

Mencione-se, outrossim, que os oficiais da PMMG já possuem a
Medalha Coronel José Vargas da Silva, autorizada pela lei n.° 13.406,
de 1999, concedida no aniversário de sua formatura na Academia da
Polícia Militar. E óbvio que os praças merecem o mesmo tratamento.

Trata-se, pois, de medida justa e coerente com o espírito público
que deve nortear as ações deste parlamento, razão pela qual deve
receber total apoio dos nobres pares nesta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 190, c/c O art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 277/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.019/2000)

Acrescenta inciso ao art. 30 da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de
1997, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Acrescente-se ao art. 3 0 da Lei n° 12.735, de 30 de

dezembro de 1997, o seguinte inciso XVIII:
"Art. 3°- .................................
XVIII - veículos destinados à formação de condutores.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto destina-se a fazer justiça à categoria dos
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profissionais que utilizam veículos automotores para a formação
dos condutores que estarão transitando pelas vias de nosso Estado.
Abrange, pois, os veículos de que trata o art. 154 da Lei Federal n°
9.503, de 23/9/97 - Código Nacional de Trânsito -, os quais são
usados pelos instrutores credenciados para a formação de condutores
no processo de aprendizagem por que passam as pessoas que têm
interesse em se habilitar como motoristas.

Analisando a legislação instituidora do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores, verificamos uma nítida intenção do
legislador de beneficiar determinadas categorias profissionais que
usam o automóvel como principal instrumento de trabalho. E o caso
dos carros pertencentes a motoristas profissionais autônomos (táxis),
dos relativos ao comércio de carros e dos motoristas que realizam
transporte escolar rural. Também é o caso de entidades de utilidade
pública ou de automóveis de valor histórico.

A situação dos veículos usados para a formação de condutores
beneficiará uma categoria específica, para a qual o veículo não é
apenas um instrumento de trabalho, mas é o próprio meio de
trabalhar. E uma classe de profissionais que não ostenta riqueza e
que, a duras penas, arca com o peso do pagamento do IPVA.

Ressalte-se, por outro lado, que isentos do IPVA os centros de
formação de condutores poderão investir em outros equipamentos e
material didático, proporcionando melhor prestação de serviços e, por
conseguinte, instrução mais eficiente dos motoristas que trafegarão
nas vias públicas mineiras, reduzindo, assim, os riscos de uma
formação precária, inadequada ou insuficiente.

Assim sendo, conto com a sensibilidade dos nobres pares para com
o presente projeto de lei, certo de sua relevância para o
aperfeiçoamento da legislação que cuida da imposição fiscal no
Estado.

- 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°278/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.140/2000)

Altera a redação do art. 6 0 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de
1994, que reorganiza a autarcia Instituto de Previdência dos
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Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, introduz
alterações na estrutura orgânica das Secretarias de Estado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 60 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6° - O Conselho Administrativo é composto de doze membros

efetivos, segurados do IPSM, tendo a participação de:
- seis representantes indicados pelo Governador do Estado,

observados critérios de proporcionalidade entre praças e oficiais;
II - seis representantes dos segurados, indicados por suas entidades

representativas, na seguinte proporção:
a) Associação dos Oficiais da PMMG e do CBMMG: um

representante;
b) União do Pessoal da Policia Militar: um representante;
c) Centro Social dos Cabos e Soldados da PMMG: dois

representantes;
d) Associação dos Praças da PMMG e do CBMMG: dois

representantes.
§ 1° - Os inativos serão representados na proporção de sua

participação dentre os segurados.
§ 2 0 - Pelo menos um dos representantes indicados pelos segurados

será bombeiro militar, competindo ao regulamento disciplinar a forma
de sua indicação rotativa pelas entidades.

§ 30 - Dentre os representantes indicados pelo Governador do
Estado, pelo menos um será oriundo do Corpo de Bombeiros Militar.

§ 4° - O mandato de membro do Conselho é de três anos, permitida
uma recondução.

§ 50 - As entidades mencionadas neste artigo estabelecerão critérios
para a escolha e a indicação de seus representantes.

§ 60 - Um dos Conselheiros será eleito Presidente do Conselho
Administrativo, mediante o voto da maioria dos membros do Conselho.

§ 7° - O mandato de Presidente do Conselho será de um ano,
vedada a recondução para o ano subseqüente.

Art. 2° - Fica revogado o parágrafo único do art. 8 0 da Lei n° 11.406,
de 28 de janeiro de 1994.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto ora apresentado tem como principal

referência a CPI instalada nesta Casa com a finalidade de apurar
desvios de recursos públicos efetuados pelo Governo Estadual contra
o IPSM, bem como analisar a estrutura da entidade.

Evidenciou-se, na grande maioria dos depoimentos colhidos pela
CPI e nas análises subseqüentes empreendidas, a necessidade de se
alterar o Conselho Administrativo da autarquia, democratizando seus
mecanismos de gestão a partir de critérios destinados a conferir maior
transparência às ações praticadas por seus Conselheiros e Diretores
e, ainda, assegurando representatividade proporcional a todas as
categorias de servidores agregadas no quadro de segurados do
Instituto. Finda a CPI, foi elaborado projeto de lei destinado a
concretizar essas conclusões. Na época, já tramitava nesta Casa o
Projeto de Lei n° 154/99, que cuidava do assunto, motivo pelo qual o
projeto da CRI foi apresentado na forma de substitutivo, aprovado na
Comissão de Administração Pública, em 2 0 turno.

Inexplicavelmente o Poder Executivo, autor da mencionada
proposição, retirou-a de tramitação, em 25/5/2000, através da
Mensagem 118/2000. Em que pese a tal atitude, temos do Sr.
Governador Itamar Franco o compromisso com a modificação da atual
estrutura administrativa da autarquia previdenciária dos militares
estaduais.

A retirada do projeto acarretou a perda de um ano e meio de
trabalho realizado de forma séria por esta Assembléia; além disso,
ocasionou a permanência dos segurados do IPSM em uma situação
pouco condizente com a dimensão de seus interesses envolvidos e
com as garantias que lhes fornece o Estado democrático de direito.
Faz-se necessária, portanto, nossa pronta intervenção de promover,
com a maior rapidez possível, a modificação requerida pela autarquia
em destaque. Trata-se de iniciativa justa e pertinente, cuja aprovação
deverá merecer o integral apoio dos nobres pares nesta Casa.
- 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° 279/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.139/2000)

Dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial de serviço e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E proibida a utilização de veículo automotor oficial de

serviço pertencente à administração pública direta ou indireta do
Estado nos seguintes casos:

- antes das seis e após as vinte horas, de segunda a sexta-feira;
II - aos sábados, domingos e feriados;
III - para transporte de familiares do servidor;
IV - para transporte de objeto do servidor;
V - para transporte de pessoa estranha ao serviço público;
VI - para excursão ou passeio;
VII - para transporte de qualquer pessoa para casa de diversão,

estabelecimento comercial ou de ensino;
VIII - para fins considerados indevidos.
Parágrafo único - Em caso de realização de serviço especial,

inerente ao exercício do serviço público, poderão ser desconsideradas
as disposições previstas nos incisos 1 e II deste artigo, mediante
autorização específica.

Art. 20 - Fica o agente policial autorizado a apreender o veículo
oficial utilizado indevidamente, nos termos do art. 10.

§ 1° - O veículo apreendido será encaminhado ao órgão competente,
ao qual caberão os procedimentos necessários à apuração de
responsabilidades e à aplicação de sanções, nos termos do art. 14 do
Decreto n° 22.817, de 12 de maio de 1983, com a redação dada pelo
Decreto n°27.980, de 5 de abril de 1988.

§ 20 - Responderão pelas infrações cometidas aquele que estiver
utilizando o veículo bem como o agente público responsável por seu
USO.

§ 30 - O servidor que reincidir nas infrações de que trata esta lei
poderá ser demitido do serviço público.

Art. 3° - Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar infração
ao disposto nesta lei.

§ 1° - Em caso de flagrante, o cidadão poderá comunicar o fato ao
agente policial mais próximo, o qual agirá conforme o disposto no art.
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20 desta lei, sob pena de responder por omissão.

§ 20 - O agente policial a que se refere o parágrafo anterior
registrará o fato em boletim de ocorrência detalhado.

§ 2° - Não havendo agente policial próximo ao local em que ocorreu
a infração ou possibilidade de comunicação imediata do fato, poderá o
cidadão enviar comunicação oficial ao órgão competente, que se
incumbirá da apuração da denúncia.

Art. 40 - Esta lei não se aplica a veículo oficial destinado a serviço de
ambulância, de bombeiro, de polícia ou especial, permanente ou
temporário, definido em regulamento próprio, desde que utilizado no
estrito cumprimento de suas finalidades e do interesse público.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposta que ora trazemos à apreciação dos nobres

pares visa a consagrar a plena aplicação do princípio da moralidade
no uso dos veículos pertencentes à administração pública.

Temos observado, de forma notável, a crescente preocupação do
indivíduo com a gestão da coisa pública. Há, em verdade, tradição de
incompetência e desperdício injustamente associada à imagem do
serviço público. Vê-se, sem esforço, que, principalmente na difícil
conjuntura atual, nossa população tem-se mostrado inconformada
com determinadas atitudes incompatíveis com a ética necessária ao
serviço público.

Nesse contexto, poucas questões vão encontrar tanta ressonância
na sociedade quanto a utilização dos veículos públicos. E evidente
que necessitamos adequar o tratamento do problema aos imperativos
morais presentes na indignação do povo.

Deve-se, todavia, notar que, antes de mais nada, possuímos
vigoroso aparato jurídico relativo à questão na Constituição Federal,
que dedica especial tratamento à administração pública, mormente no
que tange à moralidade. Consagrado no art. 37 desse Diploma e
repetido no art. 13 da Carta Estadual, o princípio da moralidade deve
nortear todos os atos promovidos pela administração pública. E não
se trata apenas da inclusão, em seu texto, do clássico princípio, mas
de vários outros itens, cuja motivação não é outra senão a defesa da
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moralidade na administração pública. Ressalte-se, ainda, que a
importância desse princípio se agiganta à medida que a sociedade
civil cada vez mais fiscaliza a máquina pública e exige posturas mais
eficientes de seus gestores, o que torna essencial a existência de
normatização contemplando as diversas especificidades que surgem
dessa dinâmica.

Observamos, aliás, que, se o princípio da moralidade é o aspecto
mais visado do serviço público, os demais princípios também podem
ser arrolados entre aqueles constantemente violentados. No que se
refere ao uso de veículo público para fim diverso do devido, podemos
encontrar também clara infração aos princípios da finalidade e da
legalidade, assim como ao da eficiência, eis que por eficiente
devemos tomar o uso do veículo de acordo com o interesse público
visado pelo órgão a que serve.

Assim é que este projeto busca abranger ponto importante
vivenciado pela administração pública nos dias atuais, qual seja a
melhor forma de se coibir o uso abusivo dos carros oficiais. Trata-se
de matéria que já dispõe de suficiente regulamentação na parte
relativa ao uso do veículo automotor, mas que, para o combate das
irregularidades, não recebeu a mesma atenção. Ocorre que há lacuna
no que. diz respeito á fiscalização e ás sanções aos infratores. A
exemplo de alguns Estados do País, podemos oferecer soluções mais
rápidas e eficientes para tais problemas. Verifique-se, pois, que temos
apenas, em regulamento, uma delegação para que a Diretoria de
Transportes e Serviços Gerais da Secretaria de Administração
fiscalize o uso de veículo oficial. E muito pouco, em vista das grandes
necessidades que enxergamos; afinal, estamos tratando de grave falta
praticada por funcionário público.

Antônio José Brandão é categórico quando afirma que "comete uma
imoralidade administrativa o administrador que perturba a ordem
administrativa com uma conduta determinada para fins concretos
alheios à administração'.

Poucas infrações se encaixam tão bem no perfil da imoralidade
administrativa quanto a inadequada utilização de veículo oficial.
Segundo 1-lely Lopes Meirelles, "quando o agente ultrapassa o limite
de poder para o desempenho de suas funções, atua com abuso de
poder"; ele lembra, com oportunidade, que "na administração pública
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não há liberdade nem vontade pessoal	só é permitido fazer o
que a lei autoriza'. Percebemos, de maneira precisa, que, quando um
agente público usa um veículo sob sua responsabilidade para
propósitos divergentes do interesse público, fere princípios
administrativos basilares. E necessário, então, que se forneçam
mecanismos mais adequados a seu combate.

E justamente esse o sentido do projeto ora apresentado. Se existem
problemas a serem sanados, é obrigação do Legislativo editar normas
consoante os desejos da população. Não é outro o escopo deste
projeto. Entre as virtudes que podemos extrair desta proposição,
encontramos, facilmente, a defesa da administração pública, porque
coíbe o ilícito administrativo e lhe fornece maior rigor e
comprometimento na defesa da moralidade; a eficiência, uma vez que
permite a rápida ação da autoridade policial; a investidura do cidadão
como parte legítima para exigir a ação da autoridade, reforçando a
formação da cidadania e resgatando seu direito de fiscalizar e,
finalmente, a força de uma legislação que, bem aplicada, contribuirá
para a restauração da ética no serviço público.

Tratando-se, pois, de matéria de indiscutível mérito, contamos com o
apoio dos nobres pares para sua aprovação nesta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI N°280/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.429/2001)

Institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Sistema de Comunicação e Cadastro de

Pessoas Desaparecidas do Estado de Minas Gerais, destinado a dar
agilidade e eficácia na busca de pessoas que tenham desaparecido
no território do Estado.

Parágrafo único - Somente será inscrita no Sistema a pessoa cujo
desaparecimento tenha sido registrado perante autoridade policial
competente.

Art. 20 - O Sistema de que trata o art. 1° será de responsabilidade da
Secretaria de Estado da Segurança Pública, a que caberá inserir e
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retirar dados e estabelecer meios de divulgação das informações
constantes no cadastro.

Parágrafo único - O Sistema terá atualização periódica, com o
objetivo de retirar do cadastro os registros das pessoas desaparecidas
que tenham sido encontradas.

Art. 3° - Os órgãos públicos do Estado ficam obrigados a reservar
espaços nas suas repartições, em locais de maior circulação de
pessoas, para a afixação de cartazes ou similares, contendo
identificação, fotografia e demais dados das pessoas desaparecidas.

Art. 40 - O Poder Executivo estimulará, mediante o estabelecimento
de convênios e instrumentos similares, a divulgação, em veículos de
transporte coletivo que trafeguem pelo Estado, dos dados das
pessoas desaparecidas.

Art. 50 - A mídia estatal do Estado veiculará dados das pessoas
desaparecidas, destinando espaços, nos veículos de comunicação
impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica, para a divulgação dos
dados das pessoas desaparecidas.

Art. 60 - Os contracheques dos servidores públicos estaduais
deverão ter impressos, na sua parte externa, fotos com mensagens
sobre as pessoas desaparecidas.
Art. 7° - A divulgação de dados de crianças e adolescentes

desaparecidos somente será feita se precedida de autorização
expressa dos seus pais ou responsáveis, em conformidade com a Lei
Federal no. 8.069, de 1990.

Art. 80 - Os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados,
deverão, obrigatoriamente, sob pena de responsabilidade, comunicar
à Secretaria de Estado da Segurança Pública dados identificadores
das pessoas desacompanhadas que neles derem entrada em estado
inconsciente, de perturbação mental ou impossibilitadas de se
comunicar, por qualquer motivo.

Parágrafo único - A comunicação deverá ser feita no prazo de doze
horas contadas do momento da entrada do paciente no
estabelecimento.

Art. 90 - A autoridade policial do Estado que detiver ou encaminhar
para tratamento ou assistência doentes mentais, indigentes ou
crianças e adolescentes abandonados ou autores de ato infracional
deverá comunicar o fato, em regime de urgência, com dados
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identificadores da pessoa, à Secretaria de Estado da Segurança
Pública.

Art. 10 - As entidades assistenciais, públicas ou privadas, que
recebam e abriguem doentes mentais, indigentes ou crianças e
adolescentes abandonados ou autores de ato infracional deverão
enviar periodicamente à Secretaria de Estado da Segurança Pública
relatório dos dados identificadores das pessoas que tenham dado
entrada nestes estabelecimentos.

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo
de noventa dias contados a partir da data da sua publicação.

Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: Hoje o número de pessoas desaparecidas no Pais,

especialmente crianças e idosos, é muito grande. Em Minas Gerais, o
problema já atinge proporções consideráveis, e quase nada vem
sendo feito para dar condições às famílias que vivem o drama do
desaparecimento de um de seus membros de tentar reencontrá-lo. O
Estado tem condições de fazer bem mais do que vem fazendo até
então, e com custo praticamente nulo.

Nossa meta é estabelecer, com este projeto de lei, a obrigatoriedade
da afixação de cartazes com fotos de pessoas desaparecidas -
adultos e crianças - em caráter permanente, no interior dos órgãos
públicos do Estado e do município, bem como no interior dos ônibus
coletivos urbanos, intermunicipais, interestaduais e internacionais.
Sabe-se hoje que muitas crianças brasileiras são encaminhadas para
a Europa por via de países da América do Sul, e isso ocorre nos
chamados ônibus de carreira, que têm como ponto de partida as
rodoviárias das principais capitais brasileiras. Pretendemos, ainda,
com este projeto de lei, tornar obrigatória a veiculação, pelas
emissoras estaduais de televisão, durante toda a sua programação,
de fotos de pessoas desaparecidas em território mineiro, aproveitando
a. agilidade desse meio de comunicação e a penetração que a
televisão tem no seio das famílias mineiras.

Creio que este projeto de lei pode se tornar muito mais abrangente e
ficará aberto a sugestões ou emendas que o tornem realmente eficaz
nos seus objetivos.
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Adotando as medidas propostas, Minas Gerais estará dando um

passo fundamental para que o problema possa ser amenizado,
permitindo àqueles que têm membro da família desaparecido uma
chance ou perspectiva de descobrir o paradeiro desse ser humano,
que não tem recebido do nosso Estado um mínimo de atenção.

Outros Estados já estão trabalhando nesse sentido. Dados
estatísticos provam que, durante o período de exibição de uma
telenovela da Rede Globo que tratava desse tema, no qual, a cada
capítulo, divulgavam-se fotos de pessoas desaparecidas - divulgação
essa que, na época, era feita também em sacolas de supermercados,
nas embalagens de vários produtos e em outros meios de
comunicação - dezenas de pessoas desaparecidas foram
reencontradas e voltaram para junto de suas famílias.

- 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°281/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.726/2001)

Declara de utilidade pública o Instituto Metodista de Carlos Prates -
IMECAP -, 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 Metodista de

Carlos Prates - IMECAP -, 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, 6 de março de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Instituto Metodista de Carlos Prates tem por

finalidade propiciar aos seus alunos e às pessoas por ele atendidas
preparo intelectual, físico, social e espiritual sob a influência cristã, por
meio de ensino e desenvolvimento de programas sociais e
educacionais.

A entidade tem princípios que lhe dão caráter de utilidade pública;
portanto conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 282/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.235/2002)

Declara de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no
Município de Ouro Preto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Vila Nova Futebol

Clube, com sede no Município de Ouro Preto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Vila Nova Futebol Clube é uma alternativa de lazer

para os moradores do Distrito de Lavras Novas, Município de Ouro
Preto. E motivo de reunião dos moradores todos os finais de
semanas, para a prática de esporte. Desenvolve o espírito esportivo,
levando à comunidade divertimento e convivência social.

Dessa forma, o clube preenche os requisitos necessários para ser
declarado de utilidade pública. Para tanto, conto com o apoio dos
meus nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 283/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.337/2002)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Santa Luzia, com sede no Município de Buenópolis.

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

Moradores do Bairro Santa Luzia, com sede no Município de
Buenópolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Associação tem por finalidade identificar, analisar e

solucionar os problemas da comunidade. Para tanto, desenvolve
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ações que visam à proteção de gestantes, crianças e idosos, como
por exemplo, a doação de medicamentos, equipamentos para
deficientes e reabilitação. Também atua na assistência médico-
hospitalar e dentária e concede auxilio funeral. Procura combater a
fome e a pobreza, além de estimular a prática de esporte e a
divulgação da cultura. Dessa forma, as finalidades da Associação se
enquadram nos requisitos da lei que trata da declaração de utilidade
pública de entidades.

- 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° 284/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.409/2002)

Declara de utilidade pública a Guarda Mirim de Ipatinga, com sede
no Município de lpatinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Guarda Mirim de

Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Guarda Mirim de Ipatinga tem por objetivo acolher em

seu quadro crianças e adolescentes de famílias de baixa renda na
faixa etária de 10  18 anos de idade, motivando-os para a prática do
bem e da ordem, dando-lhes formação militar, educacional,
profissional e cidadã, inserindo-os no mercado de trabalho,
acompanhando seu desenvolvimento como seres humanos com o
Projeto "Meu Primeiro Emprego". Os propósitos da Guarda Mirim de
Ipatinga vão ao encontro dos fundamentos dos princípios da
declaração de utilidade pública; portanto, conto com os nobres pares
para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 108, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°285/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.419/2002)



Declara de utilidade pública a Fundação Cláudio Meio Pinheiro. 205
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cláudio

Meio Pinheiro, com sede no Município de Mateus Leme,
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: Desde os primeiros tempos, o ser humano uniu-se ao

seu semelhante para a preservação da espécie. Essa união, a
princípio em pequenas comunidades, fez surgir as grandes cidades e
a estrutura organizacional das populações a que chamamos "Estado".

Esse ente político, sozinho, já não consegue preservar a vida nem
dar segurança. Hoje, está mais do que constatado que o Estado
carece de auxílio, e a sociedade civil, de forma organizada, é, cada
vez mais, seu suporte, principalmente por meio do chamado "terceiro
setor", que tem nas fundações representante ímpar. Entre elas está a
Fundação Cláudio de Meio Pinheiro, instituída em 22/8/97, através da
escritura constante no livro 58, a fis. 133 a 141, no serviço notarial de
1 0 Ofício de Mateus Leme, tendo sido registrada no livro A-1, a fis.
209, v., sob o n° 215 no serviço de registro de pessoas jurídicas de
Mateus Leme.

Declara o estatuto da Fundação referida, no art. 4 0, que ela tem
como finalidade: prestar assistência social nas áreas da alimentação,
da saúde, da educação, da cultura, dos esportes e do lazer a famílias
carentes, menores abandonados, mulheres grávidas, pessoas
portadoras de deficiência física ou psíquica, alcoólatras, toxicômanos;
instituir e ministrar cursos, seminários, congressos, simpósios e ciclos
de estudos para informação, educação e formação de técnicos para
prestarem serviços e executarem projetos na área social, em parceria,
ou não, com os Governos Federal, Estadual e Municipal, incentivar e
divulgar a cultura, os esportes, auxiliar no combate á fome e à
pobreza; apoiar eventos, projetos e atividades de ensino e pesquisa,
festividades regionais, folclóricas ou não, esportes, lazer, recreação e
cultura; relacionar-se com instituições públicas e privadas, nacionais
ou estrangeiras, visando esse intercâmbio ao desempenho de suas
atividades; viabilizar recursos perante órgãos internacionais, federais,
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estaduais, municipais, empresas públicas ou privadas para instituir
projetos de assistência social, médica, jurídica, cultural e educacional.
Todas as atividades prestadas pela Fundação não têm fins

lucrativos e são oferecidas gratuitamente aos carentes.
A entidade preenche todos os requisitos previstos na Lei 12.972, de

27/7/98, tais como personalidade jurídica, declaração de
funcionamento há mais de dois anos, em que consta que os cargos
não são remunerados e a diretoria é idônea.

A pretensão do projeto é declarar a entidade de utilidade pública em
âmbito estadual.

A proposição encontra respaldo legal e aguarda o apoio dos nobres
integrantes desta Casa Legislativa para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 286/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.420/2002)

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Lira Espírito
Santo.

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

Lira Espírito Santo, sediada no Município de Paraopeba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: Na segunda década do séc. XX, mais precisamente no

ano de 1914, foi fundada a Corporação Musical Lira Espírito Santo,
entidade civil sem fins lucrativos, de caráter assistencial, cultural,
composta por número ilimitado de membros, sem distinção de
nacionalidade, sexo, idade, raça, cor, condição social, credo político
ou religioso, de duração por prazo indeterminado.

O estatuto da entidade encontra-se registrado no Serviço de
Pessoas Jurídicas da Comarca de Sete Lagoas, livro A, a fls. 19, sob
o n°28, desde 19/1/50.

As metas que norteiam a ação da Corporação estão estampadas no
art. 30 do mencionado corpo estatutário. Entre elas destacam-se:
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promoção e estímulo ao desenvolvimento do meio social, com a
difusão da arte e do ensino, mantendo escola de música; participação
em eventos religiosos, cívicos, artísticos, literários e recreativos;
proteção à saúde, à família, à maternidade, à infância e à velhice;
combate à fome e à pobreza; proteção às pessoas deficientes;
proteção ao meio ambiente; difusão cultural.

A entidade tem inscrição no CNPJ, junto à Secretaria da Receita
Federal, sob o n° 18.273.128/0001-94. No aspecto formal, a entidade
cumpre todos os requisitos estipulados na Lei n° 12.972, de 27/7/98,
encontrando-se anexa ao projeto toda a documentação respectiva. E,
no plano fático, podemos afirmar que, sem sombra de dúvida, a
entidade exerce papel de relevo na vida da comunidade de Paraopeba
e dos municípios mineiros.

A música tem, entre outras, a função de educar o espírito, na busca
por dias melhores, por meio da cultura e da sensibilidade, fazendo
com que as pessoas se encontrem e se irmanem em um propósito
único de felicidade.

A função educativa pode ser destacada desde os tempos da Grécia,
em que o aprendizado da música era indispensável para a aquisição
da sabedoria e para a integração da pólis. Ademais, o entretenimento
faz com que as energias gastas com a aridez diuturna sejam repostas.

A Corporação entrelaça os seus membros em uma visão única de
melhoria da vida da comunidade, fazendo crescer a proteção à família
e aos valores indispensáveis ao respeito humano.

Prova de sua eficácia e necessidade para a comunidade é a sua
longevidade, pois brevemente completará um século de existência.
Rompendo a barreira dos tempos, a Corporação adapta-se aos novos
desafios do social, principalmente nesta era de insegurança e
incerteza.

A argumentação por palavras é pequena para expressar a grandeza
da realidade da corporação, mas é bastante e eficiente para granjear
esforços no intuito de se aprovar o projeto declaratório de utilidade
pública.

Conclamo e agradeço aos nobres pares a convergência de vontades
na aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°287/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.116/2002)

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Bom Jardim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário de

Bom Jardim, com sede no Município de Mário Campos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: O ser humano é vocacionado a viver em comunidade;

suas atividades, desejos e realizações têm todos como "locus" a
sociedade. Poderíamos acrescer, com Aristóteles, a idéia do "zôion
politikós" (animal político) por natureza, que é o ser humano.

Esta sociedade organiza-se em entes públicos e entes privados,
conforme as funções que lhes são atribuídas. O grande exemplo de
ente público é o Estado.

Algumas entidades, embora estejam no setor privado, em face de
sua constituição, possuem natureza pública pelas suas ações e
objetivos. Para elas, o legislador estadual reserva, na Lei n° 12.872,
de 1998, a espécie declaratória para se atestar no instrumento jurídico
o que a realidade já comprova.

Entre as entidades que figuram nesse "terceiro setor", cuida o
presente projeto lei do Centro Comunitário de Bom Jardim , inscrito no
CNPJ sob o n°21.123.559/0001-89, com sede na Av. Cândido Lobato,
200, Bairro Bom Jardim, cidade de Mário Campos.

O Centro foi fundado em 22/3/79, época em que o então Distrito de
Mário Campos pertencia ao Município de lbirité. E entidade sem fins
lucrativos, não remunera os membros de sua diretoria nem distribui
lucros ou vantagens a seus dirigentes, nos termos de atestado
subscrito por autoridade competente.

Consoante seu estatuto, o Centro tem por finalidade, entre outras,
desempenhar atividades voltadas para o desenvolvimento sócio-
econômico e cultural, educação, assistência médica, formação de
mão-de-obra, associativismo, cooperativismo e respeito às leis.

Pelo exposto é que convido os sensíveis e nobres Srs. Deputados a
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darem apoio ao presente projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 288/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.666/2001)

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que descreve ao Município
de lbirité.

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

lbirité o imóvel constituído por 550.550m 2 (quinhentos e cinqüenta mil
quinhentos e cinqüenta metros quadrados) no local denominado
Barreirinho, em Ibirité, que tem procedência registral à matricula
37.691, livro 2, do Registro de Imóveis da Comarca de Betim.

Art. 20 - O imóvel descrito no art. 1 0 destina-se:
- a área de 5.624,30m2 (cinco mil seiscentos e vinte e quatro

metros vírgula trinta metros quadrados) que confronta com a Rua
Paraná, com a Rua França e com a Rua Bolívia, à edificação de
unidade escolar;

II - a área de 544.925,70m 2 (quinhentos e quarenta e quatro mil
novecentos e vinte e cinco metros vírgula setenta metros quadrados),
à regularização de domínio de posseiros.

Art. 30 - O imóvel descrito no art. 1° reverterá ao patrimônio do
Estado se, findos os prazos de três e de cinco anos, contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiverem sido dadas,
respectivamente, as destinações previstas nos incisos 1 e II do art. 20 .

Parágrafo único - O Município observará, no tocante à finalidade do
inciso II do art. 20:

a) que o posseiro seja carente;
b) a posse mínima de dez anos;
c) a inalienabilidade temporal de cinco anos.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: A extinta MinasCaixa adquiriu imóvel com 550.550m2,

no Município de lbirité, com o propósito de regularizar assentamento
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residencial que abriga milhares de famílias ( em torno de 20 mil
pessoas).

O tempo passou, a MinasCaixa deixou de existir, e o imóvel foi
incorporado ao patrimônio do Estado, nos termos da Lei n° 13.429, de
30/12/99, regulamentada pelo Decreto n°41.123, de 14/6/2000.

O imóvel, na citada lei, ocupa o item 487 do anexo único. E a
autorização para alienação já foi conferida ao Sr. Governador, nos
termos do art. 11 da lei mencionada.

Na linha de regulamentação, o Decreto n° 41.123, de 14/6/2000,
disciplinou o assunto, no art. 3 0 .

O controle do imóvel está a cargo do Conselho de Supervisão,
Administração e Alienação de Ativos, cuja Presidência é do Sr.
Secretário de Estado da Fazenda.

Concomitantemente ao estado legal do imóvel, existe o estado tático
no imóvel, que abriga famílias carentes de intervenção do poder
público, notadamente na área educacional, e que aguardam o objetivo
inicial da aquisição do imóvel, que é o da regularização de domínio.
O tempo urge, e agravam-se as situações sociais no local,

demandando a presença do poder público e, para criar base de
compromisso e raízes, que seja regularizada a posse.

O projeto em tela colima que:
a) possa haver no citado imóvel edificação de unidade escolar;
b) a atribuição conferida ao Poder Executivo Estadual, de regularizar

a posse, possa ser exercida pelo Poder Executivo Municipal.
Atende-se pois ao princípio da eficiência e ao da unidade da

administração pública. Pois que o Município, por estar mais próximo e
sofrer mais rápida e em maior amplitude os impactos, tem maior
agilidade e potencialidade para cumprimento da vontade legal.

Em termos simplificados, este projeto vem resolver um problema
social nas mãos do Estado, que reflete diretamente no Município,
relativo a milhares de pessoas que moram no local.

Do exposto surge o presente projeto de lei.
O projeto reveste-se de interesse público e atende aos preceitos

indispensáveis à validade do ato administrativo.
Aguardo regular tramitação e 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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 28912003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.180/2000)

Autoriza o delegatário de serviço de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal a conceder desconto em tarifa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizado o delegatário de serviço de transporte

coletivo rodoviário intermunicipal a conceder desconto em tarifa.
Parágrafo único - A tarifa mencionada no "caput" deste artigo é a

fixada pelo poder público mencionado no inciso III do art. 62 do
Decreto n° 32.656, de 15 de março de 1991, que contém o
Regulamento de Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - A concessão do desconto far-se-á mediante comunicação
do delegatário ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG -, contendo:

- identificação do delegatário;
II - linha, itinerário e pontos de seção ou de parada;
III - valor da tarifa para a linha e para os pontos de seção e/ou de

parada;
IV - percentual de desconto;
V - valores da tarifa para a linha e para os pontos de seção ou de

parada abatido o percentual de desconto;
VI - tempo de vigência do desconto, com a data inicial e a final.
§ 1° - O tempo mínimo de vigência, previsto no inciso VI, é de três

meses.
§ 2° - A prorrogação da vigência, em igual período, dar-se-á por

simples comunicação ao DER-MG.
Art. 3° - Em local visível, dentro do veículo, o delegatário afixará a

tabela contendo os valores das tarifas com os respectivos valores de
descontos e os valores líquidos.

Parágrafo único - No bilhete de passagem, ficará assinalado o valor
da tarifa, o valor do desconto e o valor líquido.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
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Justificação: A idéia do projeto é diminuir o valor das passagens.

Com isso, os passageiros serão os principais beneficiados.
A necessidade de lei para o assunto decorre do fato de que não há

liberdade para o delegatário do serviço público conceder desconto em
tarifa. A não-liberdade consta no inciso III do art. 62 do Decreto n°
32.656, de 15/3/91, que prevê que é dever do delegatário "adotar as
tarifas fixadas para o serviço".

O delegatário de serviço público tem sua atividade vinculada, ou
seja, só pode fazer o que é delimitado pelo poder delegante. Ora, o
poder delegante, "in casu", é o Estado membro, ente federal que deve,
na medida de sua competência, fazer prevalecer todas as medidas
colimadoras do bem público.

A autorização para o desconto adequa o preço ao mercado, ou seja,
o delegatário, ao receber o valor da tarifa, por vezes, não o vê como
necessário ou oportuno, ou, ainda, como incremento para sua
atividade. Em tempos em que o número de passageiros é declinante,
a redução de tarifa é, por vezes, fator de sobrevivência.

Continua o poder público a deter a competência para a fixação da
tarifa máxima, ou seja, o valor teto.

Ocorre, ademais, incentivo a que as empresas maximizem
resultados, reduzindo custos e ampliando o número de passageiros.

Nesse sentido, é que, voltado o projeto para a redução de tarifas,
que consomem boa parte dos recursos da carente população,
contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto.

- 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° 290/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.133/2000)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a assumir a estrada que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MO - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga o Município de Angelândia à BR-120.

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: O Município de Angelândia possui estrada que o liga à

BR-120. Essa estrada tem, aproximadamente, 28km e necessita de
conservação e manutenção. Deixar a cargo do município estrada
intermunicipal é condenar os transeuntes e munícipes ao isolamento e
ao desrespeito do direito de ir e vir.

A administração pública, em qualquer nível, tem como meta e base
o bem público. Entre os órgãos do Governo do Estado, o DER-MG
tem capacidade e estrutura para desempenhar a contento a
conservação e a manutenção das estradas.

Nesse sentido, aguardo a aprovação, pelos pares, deste projeto.
- 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°291/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.399/2001)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem a assumir a
estrada que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizada ao Departamento de Estradas de Rodagem

- DER-MO - a assunção do controle e da manutenção da estrada de
rodagem Franciscópolis-Itambacuri.

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: O projeto de lei que apresentamos visa a dar condições

a que o DER-MO assuma a estrada que liga Franciscópolis a
Itambacuri.

Entre outros argumentos favoráveis à autorização ao DER-MO
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podemos apontar: o município de Franciscópolis tem sua economia
centrada na agricultura e na pecuária (as terras são férteis, e a criação
de gado é da espécie leiteira e de corte). Para o escoamento da
produção, feita de forma diária, em razão de os produtos serem
perecíveis, é indispensável a existência de malha viária que ligue o
município aos centros consumidores; a estrada de rodagem que une o
Município de Franciscópolis a ltambacuri é a principal via de acesso
ao município. Assim, torna-se necessário que o DER-MG assuma o
controle da estrada, a fim de mantê-la transitável.

Assim, justifica-se este projeto de lei e, por conseguinte, sua
aprovação, para possibilitar o desenvolvimento regional e, com ele, o
de todo o Estado, alcançando o nível por todos almejado.

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

PROJETO DE LEI N°292/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.289/2002)

Autoriza a reversão do imóvel que menciona ao Município de Nova
União e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizada a reversão do imóvel descrito no parágrafo

único deste artigo ao Município de Nova União.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo é

constituído de terreno com área de 621m 2 (seiscentos e vinte e um
metros quadrados), no Município de Nova União, no lugar
denominado Bairro Nova Aparecida, confrontando pela frente, numa
extensão de 23m, com a Avenida Ouro Branco; pelo lado direito,
numa extensão de 27m, com terrenos de José Pastor da Silva; pelo
lado esquerdo, numa extensão de 27m com terreno de Geraldo
Caetano dos Reis e, pelo fundo, numa extensão de 23m com terreno
do Município de Nova União; e de um prédio destinado à instalação de
grupo escolar, tipo padrão, com duas salas com 48m 2 (quarenta e oito
metros quadrados) cada uma, construção de tijolos, forro de madeira,
coberta de telhas comuns, piso de cimento, duas instalações
sanitárias, rede de esgoto e água e área de recreação com duas
janelas, registrado no Serviço Registral de Imóveis de Caeté, no livro
n° 3-1—, a fls. 234, sob o n° 11.512, e havido pelo Estado de Minas
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Gerais por doação do Município de José de Meio (posteriormente
Município de Nova União), registrada às fis. 137-142 do livro 75 do 20
Tabelião de Caeté, em 28 de abril de 1967.

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: O Município de Nova União, recém-emancipado do

Município de José de Meio, possui 5.428 habitantes, segundo o IBGE.
Nos termos das Leis Complementares n°s 37 e 39, de 1995, os bens

públicos situados no então Distrito de Nova União passaram a
pertencer ao município do mesmo nome. Por conseguinte, também
pertence ao novo município o direito de reaver os bens e continuar a
dar-lhes destino público.

Pela história da transmissão do bem objeto deste projeto de lei nota-
se que, no mesmo instrumento público, foram transferidos ao Estado
de Minas Gerais vários bens. Entre eles destacam-se os descritos na
alínea "a" da certidão de registro, que são um prédio e um terreno com
621M2, na Av. Ouro Branco, Bairro Nova Aparecida, em Nova União.

Ainda no aspecto histórico, sabe-se que, nos idos de 1967, o Estado
de Minas Gerais recebeu a edificação e o lote mencionados do
município, de acordo com as atribuições que então lhe cabiam no que
diz respeito ao ensino, as quais hoje estão a cargo do município.

Acresça-se que, na atualidade, o bem não é mais usado pelo Estado
e encontra-se, inclusive, de posse do município, que já o utiliza.

Sabe-se que os bens públicos devem conservar a sua utilidade, ou
seja, não pode haver bem que não esteja a serviço da comunidade.
Além disso, o recém-emancipado Município de Nova União carece do
imóvel.

Este é o espírito que norteia o projeto que apresentamos. Aguarda-
se o pronunciamento favorável do nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 293/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.589/2001)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
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Minas Gerais - DER-MG - a firmar convênios com municípios para
os fins que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizado o Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais - DER-MG a firmar convênios com
municípios para fins de fiscalização do sistema de transporte coletivo
intermunicipal.

§ 1° - A fiscalização tem como meta a prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários, nos termos da lei.
§ 20 - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 30 - A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a
melhoria e a expansão do serviço.

Art. 20 - O convênio conterá, no mínimo, as seguintes informações:
- identificação do objeto a ser executado;

II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
V - cronograma de desembolso;
VI - previsão do início e do fim da execução do objeto, bem como da

conclusão das etapas ou fases programadas;
VII - percentual da taxa de fiscalização que será repassado ao

município pelos serviços prestados;
VIII - treinamento dos servidores para o cumprimento do convênio;
IX - atribuições específicas do município.
Art. 30 - Assinado o convênio, o DER-MG dará ciência dele à

Assembléia Legislativa, à Câmara Municipal e às empresas
concessionárias das linhas a serem fiscalizadas.

Art. 40 - O DER-MG acompanhará a execução do convênio, por meio
de medidas eficazes.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: Os serviços públicos são executados de forma direta
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pelo ente público, ou por via de concessão ou delegação, por ente
privado.

Entre os serviços públicos, o de transporte coletivo de passageiros
tem relevância e mereceu do Constituinte Federal a menção de
"natureza especial" ao dispor sobre os municípios.

Tanto o ente público quanto o ente privado, ao executar os serviços
que lhe são atribuídos, devem fazê-lo de forma adequada.

Este projeto de lei, seguindo a legislação vigente, conceitua serviço
adequado como "o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia
na sua prestação e modicidade das tarifas".

No desempenho de suas funções, o Estado deve fiscalizar os
serviços para que atendam ao ser humano, possuidor do direito
imanente de ir e vir, que denota o seu direito ao exercício da
liberdade.

No Estado de Minas Gerais, a fiscalização do serviço de transporte
de passageiros cabe ao DER-MG. Esta autarquia tem como finalidade
assegurar condições adequadas para o transporte rodoviário de
pessoas e bens, conforme dispõe o art. 2 0 da Lei n° 11.403, de
21/1/94. O art. 30 do mencionado diploma, prevê, no inciso VII, a
competência do DER-MG para "conceder ou explorar diretamente os
serviços de transportes coletivos rodoviários intermunicipal e
metropolitano de transporte de passageiros"; no inciso VIII, a
possibilidade de o DER-MG "articular-se, mediante convênio ( ... ) com
entidades públicas"; em outro inciso, "a cooperação técnica ou
financeira com o município em atividade de interesse comum,
integradas nas respectivas competências".

No mesmo diapasão, o art. 11, § 1° e 2 0, prevê o percentual relativo
à fiscalização, que é de 4% da receita. O Decreto n° 38.886, de
1 0/7/97, na Tabela C, item 1, reafirma "a razão de 4% (quatro por
cento) sobre a receita operacional da linha".

E notório e sabido que o DER-MG, não obstante o afinco e a
constância de suas tarefas, não conta com suporte de pessoal
suficiente para a plena execução de suas importantes atribuições.

Os municípios vivem o problema do transporte e comungam da
aspiração de que um serviço eficaz seja prestado.

A integração entre os entes públicos já é prevista. O projeto
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contempla a possibilidade, inclusive, de repasse de percentual da
receita pela prestação do serviço. Assim à receita dos municípios, tão
frágil, poderá ser incorporado percentual de nova receita.

Ademais, com o Código de Trânsito Brasileiro, vários municípios já
vêm organizando e executando tarefas correlatas, o que reitera o
propósito do projeto.

Visão maior é dirigida ao grande vitorioso, que é o povo, que verá
ampliar o número de pessoas qualificadas, por serem representantes
públicos, sujeitas a treinamento e vigilância, o que redundará na
prestação de serviço desejada.

Nesse sentido, aguardo a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

PROJETO DE LEI N° 294/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.703/2001)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a assumir a estrada que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga o Município de Frei Gaspar à BR 116
- Itacarambi.

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: Deixar a cargo do município estrada intermunicipal é

condenar os transeuntes e munícipes ao isolamento e ao desrespeito
do direito de ir e vir. A administração pública, em qualquer nível, tem
como meta e base o bem público. Entre os órgãos do Governo do
Estado, o DER-MG tem capacidade e estrutura para desempenhar a
contento a conservação e a manutenção das estradas. Nesse sentido,
aguardo a aprovação deste projeto pelos meus pares nesta Casa.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte

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

PROJETO DE LEI N° 295/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.012/2002)

Autoriza a reversão de imóvel que descreve ao Município de Carlos
Chagas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizada a reversão do imóvel descrito no § P deste

artigo ao Município de Carlos Chagas.
§ 1° - O imóvel aludido no "caput" deste artigo é formado pelo lote 5

da quadra 10, na R. Pedrolino da Silveira, Bairro Colina Verde, em
Carlos Chagas.

§ 20 - A transcrição relativa ao imóvel descrito no § 1° é o R-02,
matrícula 2.420 do livro 2-H do Serviço Registral de Imóveis da
Comarca de Carlos Chagas, e ele foi havido por doação feita pela
Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, consoante escritura datada de
22 de dezembro de 1987, às fls. 90-91 do livro 15 do Serviço Notarial
do 1 1 Ofício de Carlos Chagas.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: Observando qualquer um dos entes políticos que

compõem a Federação, sabemos que, para qualquer deles, deve
haver o balizador do interesse público em suas ações. Assim, os bens
pertencentes à União, ao Estado e ao município não devem
permanecer sem utilização.

Com a finalidade de que fosse utilizado no interesse público, o
Município de Carlos Chagas doou ao Estado de Minas Gerais, há
mais de 14 anos, o lote 5 da quadra 10 do Bairro Colina Verde. O
imóvel encontra-se sem nenhum uso público.

Acresça-se que, à época da doação ao município era atribuído
menor número de funções. Hoje, já não é mais assim: as ações das
áreas de educação e saúde, entre outras, passaram para a
responsabilidade do município, requerendo mais investimentos,
notadamente em construções. Assim, é indispensável, pela
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localização do imóvel e pela necessidade dos municípios, utilizar o
lote de terreno. O imóvel é necessário ao povo de Carlos Chagas, pois
será nele edificado um posto de saúde.

A motivação do projeto de lei pode ser resumida em que o bem
púlbico deve ter utilidade pública, não podendo ficar sem utilização.

A possibilidade jurídica da reversão do bem ao patrimônio do doador
é encontrável na legislação, notadamente na Lei Federal n° 8.666, de
1993.
Conclamo os notáveis Deputados para a aprovação do projeto,

fazendo com que o lote 5 da quadra 10 do Bairro Colina Verde retorne
ao patrimônio público do Município de Carlos Chagas, pela reversão
da propriedade.

Com a aprovação do projeto, o Poder Legislativo Estadual
demonstrará a sua afinidade com os anseios do povo mineiro,
notadamente os dos valorosos cidadãos de Carlos Chagas.

- 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°296/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.007/2002)

Dispõe sobre a proibição do repasse a empresas privadas do valor
recolhido em razão da cobrança de multas e sobre a divulgação dos
valores arrecadados e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad 1° - Fica proibido o repasse, às empresas privadas fornecedoras

de produtos eletroeletrônicos de detecção de velocidade e
equipamentos fotográficos, de parte da receita auferida por órgâos
públicos, em razão da cobrança de multas.

Art. 20 - Os valores auferidos em razão da cobrança de multas
aplicadas através de aparelhos eletroeletrônicos de detecção de
velocidade e equipamentos fotográficos deverão ser integralmente
aplicados na reparação e manutenção das vias públicas.

Art. 3 0 - O Poder Executivo deverá divulgar no órgão oficial dos
Poderes do Estado e disponibilizar para consultas na Internet, até o
último dia do mês seguinte ao encerramento do trimestre civil
imediatamente anterior, relatório detalhado da arrecadação das multas
de trânsito aplicadas em rodovias estaduais, bem como naquelas sob
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administração do Estado, especificando:

- o valor arrecadado por rodovia e por equipamento de controle de
velocidade, estratificado por faixas de velocidade excedida em cada
ponto de controle;

II - o valor arrecadado resultante de autuações relativas a infrações
e formas de controle não previstas no inciso 1;

III - o valor arrecadado por município onde tiver havido autuação;
IV - o valor total impugnado.
Art. 40 - o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias a contar da data de sua publicação.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: As reclamações da população acerca das injustiças nas

cobranças de multas registradas por aparelhos eletroeletrônicos de
detecção de velocidade e equipamentos fotográficos são inúmeras.
A possibilidade de se aferir a qualidade técnica de tais

equipamentos não é aberta ao contribuinte.
Não é justo que parte do valor arrecadado reverta em benefício das

empresas privadas que prestam tais serviços.
Sabemos que regras existem para serem cumpridas e limites, para

serem respeitados. O que nos causa estranheza é que parte dos
valores arrecadados a título de multas são repassados às empresas
privadas.

O valor das multas a que nos referimos é altíssimo. Temos
conhecimento de proprietários de veículos que, por não terem
condições de arcar com os valores daquelas, vêem-se obrigados a se
desfazer destes.

As vias públicas, ainda quando fartamente munidas de aparelhos
detectores de velocidade e equipamentos fotográficos, são, na maioria
das vezes, esburacadas e mal sinalizadas. Em razão disso, a total
reversão dos valores obtidos a partir da cobranças de multas em favor
da reparação e manutenção das vias públicas muito beneficiará os
usuários destas.

Vale ressaltar, ainda, a imoralidade que há no repasse de
porcentagem do montante arrecadado às empresas privadas
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fornecedoras de equipamentos eletroeletrônicos e aparelhos
fotográficos. Todos os dias, a mídia escrita e falada vem tecendo
comentários e reportagens sobre o número de autuados que se
insurgem quanto à validade das cobranças. Num futuro próximo,
nossos tribunais estarão abarrotados de processos envolvendo essa
conflitante questão.

Questiona-se se uma empresa privada detentora de equipamentos
eletroeletrônicos e fotográficos tem poder de polícia para fornecer
material de prova a fim de que a multa seja legitimamente aplicada.

Ao tratar da divulgação dos valores semestrais das multas de
trânsito arrecadadas nas rodovias do Estado, este projeto busca
assegurar a necessária transparência da origem e gestão dos
recursos públicos recolhidos aos cofres do Tesouro Estadual em
decorrência de penalidades aplicadas aos usuários das rodovias
estaduais.

A publicação dos dados de que trata este projeto viabilizará,
igualmente, a avaliação da adequada aplicação das normas do
Código de Trânsito Brasileiro e da correta destinação e aplicação dos
recursos arrecadados.

Cabe a nós, nesta oportunidade, atender ao clamor da população.
Assim, para a aprovação do projeto, contamos com o apoio dos
nobres pares.

- 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° 297/2003
(Ex-Projeto de Lei n O 1.464/2001)

Dispõe sobre a divulgação de dados sobre veículos e dá
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Além dos identificadores, o órgão estadual de transito

deverá divulgar sobre os veículos:
- a categoria:

a) oficial;
b) de representação diplomática, de repartições consulares de

carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao Governo
brasileiro;
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c) particular;
d) de aluguel;
e) de aprendizagem;
li - ambulância,
III - viatura policial;
IV - ter sido roubado ou furtado ou extorquido;
V - existência de multa:
a) vencidas, origem e respectivo valor;
b) vincendas e respectivo valor;
c) com recurso em análise.
Art. 20 - Gozam da presunção "juris tantum", por estado de

necessidade, na análise de infração de trânsito, independente de
recurso voluntário, os veículos destinados a socorro de incêndio e
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e
as ambulâncias.

Parágrafo único - Gozam da mesma presunção aludida no "caput",
independentemente de recurso, os veículos furtados, roubados ou
extorquidos, desde a data de comunicação do fato até a do efetivo
retorno à normalidade da posse ao proprietário.

Art. 30 - A existência de multas vincendas ou sob recurso não
impede a alienação do veículo.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no "caput" deste artigo; o
adquirente se declarará ciente da existência de multa e assumirá a
obrigação em caso de vencimento da multa ou não conhecido ou não
provido o recurso.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: A pretensão do projeto de lei é dar vazão aos princípios

da transparência, da presunção de verdade dos atos públicos e da
economicidade nos procedimentos de julgamentos de infrações de
trânsito.

O art. 50 da Constituição Federal preceitua:
"Art. 50 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à



224
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:".

O inciso XXXIII do citado artigo dispõe sobre o direito à informação:
"XXXIII - 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;".

Enquanto no inciso LVII prevalece a inocência ou a legalidade do
ato, até que ocorra o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória. Ou seja enquanto pender o julgamento (qualquer que
seja ele) não pode haver incidência de penalidade, pois estaríamos
diante de apriorismo.

O art. 25 e seu § 1° dispõem textualmente:
"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições

e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 1° - São reservadas aos Estados as competências que não lhes

sejam vedadas por esta Constituição".
Ainda nesse diapasão de cumprimento dos princípios, temos que o

Estado compõe o Sistema Nacional de Trânsito, conforme alude o art.
50 da Lei n° 9.503, de 1997, (Código de Transito Brasileiro).

"Art. 50 - O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
que tem por finalidade o. exercício das atividades de planejamento,
administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de
veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores,
educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento,
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de
penalidades".

Integrando o sistema, existem nos Estados os conselhos, aludidos
no art. 14 da citada lei, aos quais competem elaborar normas no
âmbito de suas competências.

"Art. 14 - Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN
- e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE -:

- cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no
âmbito das respectivas atribuições;

II - elaborar normas no âmbito das respectivas competências;".
Os julgamentos de infrações iniciam-se nas JARIs, às quais que
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competem os julgamentos, nos termos do art. 17 da mencionada
lei.

"Art. 17 - Compete às JARIs:
- julgar os recursos interpostos pelos infratores;

II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários informações complementares relativas aos
recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas
autuações e apontados em recursos, e que se repitam
sistematicamente.".

A competência do Estado é reiterada no art. 21 do Código de
Trânsito já relatado:

"Art. 21 - Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito
de sua circunscrição:

- cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no
âmbito de suas atribuições;".

Entre as normas já existentes estão as relacionadas no art. 29, que
diz respeito ao livre trânsito de veículos de salvamento, de polícia e
ambulâncias (indicados no inciso VII).

"Art. 29 - O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os
de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias,
além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação,
estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e
devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme
sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes
disposições:

a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a
proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a
passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e
parando, se necessário;

b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no
passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo
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local;

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha
intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço
de urgência;

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar
com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança,
obedecidas as demais normas deste Código;".

O projeto em tela tem o condão de estabelecer nos procedimentos
de julgamento de infração de trânsito o que o Código já menciona ser
livre.

No dia-a-dia, o que se tem presenciado é que viaturas em exercício
de sua atividade (que por princípio de direito administrativo gozam de
presunção de veracidade) estão sendo autuadas, tendo que realizar
verdadeiras peripécias para provar o que a lei já diz. Então a viatura
tem que provar que é viatura, em constante inversão de prova.

E o órgão fiscalizador que tem que provar que houve infração. E a
lei reputa em caso específico a presunção.

O mesmo se aplica aos casos de furto, roubo e, extorsão. Não
obstante o proprietário ter sido agredido, violentado, e providenciar o
boletim de ocorrência, ainda é contemplado com notificações de
infrações de trânsito.

E o pior, Srs. Deputados, é que o mesmo sistema que registra a
notificação já registrara anteriormente o furto, o roubo ou a extorsão.
Então o que acontece é uma verdadeira dor de cabeça e uma perda
de tempo para o Estado e, principalmente para o cidadão.

O projeto estabelece que, nesses casos, independentemente de
recurso voluntário, já há a presunção "juris tantum" de que não há
responsabilidade do proprietário (que muitas vezes é o próprio
Estado).

Se o Estado não foi capaz de evitar o dano ao proprietário (roubo,
furto, ou extorsão) ou ainda não foi capaz de reaver o bem ou punir os
delinqüentes, não pode ainda ocasionar maior dano ao proprietário do
veículo.

O projeto também estabelece o que a Constituição Federal, com
todas as letras, determina somente após o vencimento a multa torna-
se exigível, e, se houver recurso, ocorre a suspensão, até o trânsito
em julgado da decisão.
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Pasmem Srs. Deputados, num caso em que um veículo for

roubado e encontrado dias depois. Junto com esse veículo virá um
rosário de multas geradas no intervalo de duração do roubo. E caso
queira o proprietário alienar o veículo é necessário, (atualmente)
mesmo antes do vencimento e do julgamento do recurso, que ele
pague as multas. E exigido que ele pague, mais uma vez, por
infrações que delinqüentes cometeram enquanto estiveram na posse
do veículo, o que o Estado não evitou. O proprietário torna-se vítima
mais uma vez.

Norma semelhante (de isenção) existia no Estado com a Lei n°
11.741, de 1995, que foi revogada pela Lei n° 12.735, de 1997, que
veio tratar de isenção de IPVA.

Há norma quanto a isenção de IPVA, no tocante a esses veículos,
como está no art. 5 0 do Decreto n°39.387, de 14/1/98.

Por tudo isto, nobres pares, é que o projeto é constitucional, legítimo
e aguarda aprovação.

- 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° 298/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.454/2001)

Dispõe sobre o número mínimo de clínicas e despachantes
credenciados pela Secretaria de Estado da Segurança Publica e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O número mínimo de clínicas e despachantes credenciados

pela Secretaria de Estado da Segurança Pública obedecerá ao
disposto nesta lei.

Parágrafo único - Para os fins deste artigo:
- despachante é, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.095, o habilitado

a exercer junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública as
atividades de mandatário tácito dos interessados, podendo praticar
todos os atos de representação, observadas as restrições contidas no
§ 1° do art. 1.295 do Código Civil;

II - clínica é a pessoa jurídica credenciada pela Secretaria de Estado
da Segurança Pública para a prática das atividades pertinentes a
exames e laudos previstos no credenciamento, nos termos da
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legislação respectiva.

Art. 2 0 - O número mínimo de despachantes junto à Secretaria de
Estado da Segurança Pública será cinco, observados os parágrafos
deste artigo.

§ 1° - O número mínimo de despachantes, fixados no "caput" deste
artigo, refere-se aos municípios cuja frota de veículos emplacados é
igual ou inferior a cinco mil.

§ 2° - Para cada acréscimo de mil unidades ou fração ao número de
veículos, haverá acréscimo de um ao número de despachantes.

Art. 30 - O número mínimo de clínicas credenciadas pela Secretaria
de Estado da Segurança Pública será três, atendidos os parágrafos
deste artigo.

§ 1° - A fixação do número mínimo, estabelecido no "caput" deste
artigo, é para município cuja frota de veículos emplacados é igual ou
inferior a três mil.

§ 2° - Para cada acréscimo de mil unidades ou fração ao número de
veículos, haverá o acréscimo de uma unidade ao número de clínicas.

Art. 40 - A Secretaria de Estado da Segurança Pública fará publicar,
nos meses de janeiro e junho, o número mínimo de despachantes e
clínicas, observados os ais. 2° e W.

Parágrafo único - Nos municípios em que não houver o número
mínimo de despachantes e clínicas, a Secretaria de Estado da
Segurança Pública adotará as providências para o processo de
habilitação e credenciamento, no prazo máximo de trinta dias, sob
pena de responsabilidade, a contar do prazo do art. 4 0 .

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: Pretende o projeto de lei ampliar o número de pessoas

que possam habilitar-se como despachantes junto à Secretaria de
Estado da Segurança Pública e o número de clínicas credenciadas;
abrir oportunidades de emprego para jovens e profissionais; agilizar os
serviços públicos junto à Secretaria, desmontando possíveis grupos
ou "personas" que possam deter o domínio ou a exclusividade da
intermediação ou dos serviços; diminuir os custos para as partes e os
interessados, com o incremento do número de pessoas e clínicas que
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possam prestar os serviços.

Este projeto funda-se no princípio da transparência e da legalidade
na administração, como bem acentua a Constituição Federal, no ai.
37.

Haverá, ademais, acréscimo de oportunidades de trabalho.
Ademais, não há despesa por parte do poder público.
As quantidades fixadas são o mínimo necessário para a eficiência e

correta condução dos trabalhos. Nada impede que um maior número
seja credenciado.

O projeto revela-se oportuno e justo, além de constitucional e legal.
Conto com o apoio dos pares à sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termo do art. 188, c/c o ai.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 299/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.553/2001)

Dispõe sobre a proibição de cobrança em conta telefônica e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1° - Ficam as empresas concessionárias de serviço público de

comunicações proibidas de cobrar ligações realizadas e não incluídas,
há mais de trinta dias, em conta telefônica.

Art. 20 - Constatada a irregularidade, o consumidor que pagar as
ligações não incluídas, há mais de trinta dias, em conta telefônica, terá
direito à restituição, em dobro, das quantias pagas, acrescidas de
correção monetária e juros legais.

Art. 30 - o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias, a contar da data de sua publicação.

Ai. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: São freqüentes as denúncias de consumidores de que

as empresas concessionárias prestadoras de serviço público de
telefonia cobram contas cujas ligações foram feitas meses antes. Tal
prática resulta em um aumento considerável nos valores das contas.

Tais empresas deveriam ter estrutura para cobrar, mês a mês, as
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ligações efetuadas. O consumidor não pode ser surpreendido
extemporaneamente, com a cobrança de ligações não incluídas em
contas telefônicas por erro ou outros motivos.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, incisos IV e V,
determina o seguinte:

"Artigo 39 - E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo

em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para
impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;".
O Código dispõe, ainda, o seguinte:
"Artigo 60. - São direitos básicos do consumidor:
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (grifo

nosso) e morais, individuais, coletivos e difusos;".
A Lei Federal n° 9.472, de 16/7/97, que dispõe sobre a organização

dos serviços de telecomunicações, em seu art. 3 0 ., incisos 1, IV, XII,
prevê o seguinte:

"Art. 30. - O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:
- de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de

qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer
ponto do território nacional;

IV - à informação adequada sobre as condições de prestação dos
serviços, suas tarifas e preços;

XII - à reparação dos danos causados pela violação de seus
direitos.".

Dispõe, ainda, o seguinte:
"Art. 50 . - Na disciplina das relações econômicas no setor de

telecomunicações, observar-se-ão, em especial, os princípios
constitucionais da soberania nacional, função social da propriedade,
liberdade de iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor (grifo
nosso), redução das desigualdades regionais e sociais, repressão ao
abuso do poder econômico (grifo nosso) e continuidade do serviço
prestado no regime público.".

A Constituição Federal determina o seguinte:
"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal

legislar concorre ntemente sobre:
V - produção e consumo."

rs
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Diante do exposto, cabe a esta Casa aprovar este projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do

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

PROJETO DE LEI N° 300/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.540/2001)

Dá nova redação ao art. 40 da Lei n° 6.265, de 18 de dezembro de
1973, que versa sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 4 0 da Lei n°6.265, de 18 de dezembro de 1973, passa

a ter a seguinte redação:
"Art. 40 - O lucro líquido resultante dos jogos explorados pela Loteria

do Estado de Minas Gerais, anualmente verificado, observada a
legislação federal específica, será utilizado em obras ou serviços de
assistência social nos seguintes percentuais:

- 26% (vinte e seis por cento) para o Fundo de Assistência ao
Menor - FAM -;

II - 22% (vinte e dois por cento) para o Fundo de Assistência de
Caráter Social e Assistência Médica - FASMED -;

III - 18% (dezoito por cento) para o Fundo de Assistência à
Educação Física, Esporte Especializado, Futebol Amador - FAEFA -;

IV - 5% (cinco por cento) para o Fundo de Promoção Cultural, sem
prejuízo dos recursos que lhe cabem nos termos do parágrafo único
do art. 60 desta lei;

V - 21% (vinte e um por cento) para subvenção às entidades que
tenham finalidade idêntica às de que tratam os incisos anteriores e
sejam legalmente constituídas no Estado; às entidades escolares,
para seu custeio total ou parcial, bem como a pessoas jurídicas de
direito público ou privado, atendida a especificação estabelecida
anualmente, em resolução da Assembléia Legislativa;

VI - 2% (dois por cento) para a Fundação Hilton Rocha;
Vil - 3% (três por cento) para a Fundação Mário Penna;
VIII - 2% (dois por cento) para a Fundação Helena Antipoff;
IX - 1% (um por cento) para o Departamento de Telecomunicações

de Minas Gerais - DETEL.
Parágrafo único - 0 produto do percentual de 10% (dez por cento)
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estabelecido pelo art. 6 0 da Lei n° 1947, de 12 de agosto de 1959,
que fica mantido, será aplicado conforme as finalidades e as
proporções previstas neste artigo..

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: O projeto de lei, ao dar nova redação ao art. 4 0 da Lei

n° 6.265, de 18/12/73, acrescenta ao artigo dois incisos, VIII e IX, e
altera o percentual do inciso V.

O inciso VIII traz para o rol dos contemplados com percentual da
receita líquida da autarquia Loteria do Estado a Fundação Helena
Antipoff. Tal inserção dispensa comentários, tal é o grau de aceitação
da entidade no campo da educação, em Minas e no Brasil. Ao ampliar
o volume de recursos para a Fundação, queremos dar-lhe condições
para continuar seus trabalhos.

Por seu turno, o inciso XIX inclui o DETEL, pelos trabalhos que vem
realizando, que constituem fator de integração, de incremento, de
desenvolvimento de todo o território mineiro.

Sabemos que Educação e Comunicação fazem do século XXI
morada permanente. Não temos como abrir mão desses fundamentos,
sob pena de incorrer em recrudescimento e atraso. Assim, contamos
com o apoio dos nobres pares à aprovação do 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° 301/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.782/2001)

Altera a denominação da Escola Estadual Presidente João Goulart,
no Município de Taquaraçu de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Escola Estadual Presidente João Goulart, na Praça

Coronel José de Meio, 172, Centro, em Taquaraçu de Minas, passa a
denominar-se Escola Estadual Prefeito Aristeu Eduardo Moreira.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
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Dinis Pinheiro
Justificação: A finitude da vida humana faz do nascer e morrer

momentos exponenciais. Alguns indivíduos, após ultrapassarem esse
estágio curto, deixam exemplos que superam o início e o fim da vida,
prolongando-se no tempo e no espaço.

Esta herança acentua-se ou diminui geográfica e/ou historicamente.
Nesse diapasão assinala Hannah Arendt, em "Entre o Passado e o
Futuro', sobre o sentimento de orfandade, referindo-se à não-
transmissão de ensinamentos que faz-nos carentes.

"O direito ao indivíduo é a consagração da cidadania, pela qual uma
lista de princípios gerais e abstratos se impõe como um corpo de
direitos concretos individualizados. A cidadania é uma lei da
sociedade que, sem distinção, atinge a todos e investe cada qual com
a força de se ver respeitado contra a força, em qualquer
circunstância." ("A cidadania, sem dúvida, se aprende". Santos, Milton.
"O espaço do cidadão". 5' ed., São Paulo, Nobel, 2000, p. 7.)

E imbuído destes fundamentos e observando a vida pública de
Aristeu Eduardo Moreira que propomos o presente projeto de lei
dando denominação a próprio estadual.

Os elementos tempo e espaço, respostas ao quando e onde, tornam
indispensável que, após o falecimento do citado Prefeito, seja seu
exemplo de vida trazido a público como aprendizado de cidadania.

Ao remetermos este projeto, estamos cientes de que o modelo
cívico é o do respeito do homem público pelo seu semelhante e de
sua luta por uma vida melhor para todos. Pressupõe este modelo dois
componentes: a cultura e o território.

Este componente cívico, assevera o citado geógrafo Milton Santos,
supõe a definição prévia de uma civilização, isto é, a civilização que
se quer, o modo de vida que se deseja para todos, uma visão comum
do mundo e da sociedade, do indivíduo enquanto ser social e das
suas regras de convivência (ob. cit., p. 5).

Contando com a aprovação dos nobres pares, transcrevo a seguir
dados biográficos do Prefeito Aristeu.

Nome: Aristeu Eduardo Moreira.
Filiação: José Eduardo Moreira e Operina de Deus Pinto Moreira.
Nascimento: 20/7/48.
Falecimento: 18/5/2001, às 5h50min, no Hospital do IPSEMG, em
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Belo Horizonte.

No dia 20/7/48, numa modesta casa no Sítio Vargem do Tanque,
nasceu um menino que durante toda a sua infância conviveu com
problemas de saúde - bronquite crônica - que o acompanharam
durante toda a sua vida.

Todas as pessoas, quando viam aquele menino franzino, não davam
nada por ele; mas Aristeu seguia a passos firmes e, desde pequeno,
cativava a todos com sua determinação, carisma e vontade de
aprender.

Na escola, apesar das limitações impostas por doença, em época
quase sem acesso a tratamentos médicos, era sempre o melhor aluno
da classe e manifestava seu espírito de liderança e carisma, estando
sempre rodeado pelos colegas nos estudos ou nas horas de
brincadeiras.

Mais tarde, o garoto foi crescendo, e seus pais resolveram mandá-lo
para estudar na Capital, morando na casa da tia Saló e do tio Didu,
que o levava para trabalhar no Mercado Central, onde tinha banca. Na
Capital, Aristeu completou com êxitos seus estudos até o 2 0 grau, no
Colégio Estadual Central, quando teve que abandonar os estudos,
pois o trabalho fazia-se mais necessário, uma vez que pertencia a
uma família humilde, que não poderia custear seus estudos na
faculdade. Novamente, na comunidade escolar, Aristeu se destaca,
sendo eleito Vice-Presidente do grêmio estudantil, tendo enfrentado o
movimento de 1964. Ficou detido por 2 horas numa delegacia de
polícia, na repressão ao movimento estudantil daquela época.

A partir daí, Aristeu começou a se interessar pelos assuntos políticos
da Nação. Segue sua vida pessoal trabalhando em diversas
empresas, mas acompanha tudo que acontece na vida política pelos
jornais e televisão.

Em 1971, voltou a sua pequena cidade e concorreu às eleições
municipais para o cargo de Prefeito Municipal. Não obteve sucesso,
mas este sonho percorre toda a sua vida, levando a sua cidade e a
todos que moravam ou que passavam por ela as marcas do
progresso, porque para ele essa era a missão do político: melhorar a
vida dos cidadãos e contribuir para uma sociedade mais justa e
melhor.

Em 1977, casa-se pela primeira vez, com a jovem Milda Paiva de
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Assis Moreira, de que mais tarde se separa e divorcia. Do
matrimônio nascem as filhas Marina e Mariana, apaixonadas e
admiradoras número um do pai e de seus ideais políticos.

Em 1991, casa-se pela segunda vez, com a Sra. Nilza Silveira
Magalhães Moreira, conterrânea de sua pequena cidade de
Taquaraçu de Minas, que aprende a conhecer e admirar Aristeu por
sua força interior e espírito otimista, que fazia tudo parecer melhor até
nos momentos mais difíceis. Do segundo matrimônio, nascem os
filhos Ana Valéria e César Augusto, hoje com 8 e 7 anos,
respectivamente. Homem público, Aristeu sempre encontrava tempo
pára estar ao lado de sua família, sendo pai amoroso e firme nos
ensinamentos morais, esposo dedicado e companheiro fiel em todos
os momentos.

Como homem público, foi de notória atuação, não somente em
Taquaraçu de Minas, mas por todos os lugares onde esteve. Sempre
cativava as pessoas com seu carisma e seu espírito de solidariedade,
pois estava sempre a serviço de alguém, buscando soluções para os
problemas que afligiam as pessoas. Uma certeza há de ficar: o seu
sonho valeu, pois tudo que sonhou para sua cidade, conseguiu, com
seu trabalho, transformar em realidade, mesmo após sua passagem.
Está sendo executada, graças ao apoio do Governador Itamar Franco
e do Vice-Governador Newton Cardoso, a obra de asfaltamento da via
de acesso entre a BR-381 e Taquaraçu de Minas, sonho sonhado por
Aristeu e que brevemente será entregue à população, colocando
Taquaraçu nas portas de uma nova era.

Mandatos eletivos:
Primeiro mandato: Prefeito do Município de Taquaraçu de Minas, de

1983 a1988.
Principais obras: instalação de agência bancária, agência dos

Correios, incentivos fiscais para montagem de posto de gasolina,
reforma do prédio da Prefeitura e construção da Câmara Municipal,
aquisição de máquinas (uma patrol, um trator de esteira e uma
carregadeira), participação do município no Programa Minas Luz, com
a extensão de mais de 200 pequenos produtores rurais e atingindo a
marca de primeiro município a atingir 90% de eletrificação rural;
instalação da COPASA no município e de rede de esgoto, criação e
construção de seis escolas na rede municipal, instalação do ensino
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médio (2° grau), abertura e encascalhamento da MG-020 (acesso à
BR-381), obra conseguida junto ao DER-MG; instalação do escritório
da EMATER, construção do Parque de Exposição José Eduardo
Moreira e a realização da P Exposição Agropecuária, que já se tornou
uma dás festas mais tradicionais do município, obras de estocas,
plantio de pastagens e construção de represas para pequenos
produtores rurais, programa de controle de esquistossomose, com
doação de materiais para construção de banheiros e instalação de
água nas residências.

Segundo mandato: Prefeito Municipal de Taquaraçu de Minas de
1993 a 1996.

Principais obras: ampliação do programa de eletrificação rural,
através de convênio com o Ministério da Agricultura, instalação do
Programa de Transporte Escolar, beneficiando alunos de várias
comunidades rurais do município, construção de seis salas para
reabertura do ensino médio (2° grau), realização do primeiro carnaval
de rua da região-festa que se tornou tradicional na cidade; candidatura
à Presidência da Associação Mineira de Município - AMM -,
recebendo expressiva votação; instalação do programa de saúde da
família, com formação de equipes médicas e contratação de agentes
comunitários de saúde; instalação de poços artesianos nas
localidades rurais e instalação de telefonia celular em localidades
rurais.

Eleições de que participou: 1972 (não eleito); 1982 (eleito); 1992
(eleito); 1996 (elegeu seu sucessor); 2000 (derrotado com diferença
de 227 votos).

- 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° 302/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.786/2001)

Altera dispositivos da Lei n° 12.919, de 29 de julho de 1998, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 3 0 do art. 8° passa a vigorar com a seguinte redação,

ficando o referido artigo acrescido dos seguintes % 6°, 7° e 8°:
"Art. 80 -	 ...........................
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§ 3° - Os candidatos poderão inscrever-se em uma ou mais das

cinco especialidades em concurso, a saber: Registro Civil das
Pessoas Naturais, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e
Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, Tabelionato de Notas e
Tabelionato de Protesto de Títulos.

§ 60 - Havendo concurso para mais de uma serventia na comarca, a
classificação final será única e geral, obedecendo ao somatório das
notas obtidas pelos candidatos nas provas de conhecimento e na
prova de títulos, cabendo ao candidato optar por apenas uma
serventia.
§ 70 - O concurso será efetuado, de forma agrupada, por

especialidade de serviço e abrangerá apenas as vagas constantes do
edital.

§ 8° - A critério da Comissão Examinadora, a prova de seleção
poderá ser única para todas as especialidades, ou por especialidade,
devendo, nesta hipótese, ser realizadas em dias diferentes.".

Art. 2° - Dê-se ao § 3° do art. 16 a seguinte redação:
"AI. 16- ..................................................
§ 3° - Cada uma das provas de conhecimento valerá 100 (cem)

pontos, e será eliminado o candidato que não obtiver, em cada prova,
no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos.".

Art. 3°-O "caput" do art. 17, o inciso 1 e o § 3° passam a vigorar com
a seguinte redação, acrescido do seguinte § 40:

"Art. 17 - O candidato não eliminado nas provas de conhecimento
poderá apresentar títulos, aos quais serão conferidos os seguintes
valores:

- tempo de serviço prestado como titular, interino, substituto ou
escrevente em serviço notarial ou de registro:

a) cada período de 4 (quatro) anos ou fração superior a 24 (vinte e
quatro) meses de exercício como titular, interino ou substituto de
serviço extrajudicial: 1 (um) ponto;

b) cada período de 5 (cinco) anos ou fração superior a 30 (trinta)
meses de exercício como escrevente de serviço extrajudicial: 1 (um)
ponto.

§ 30 - A prova de títulos será feita em reunião pública da Comissão
Examinadora, facultado seu acompanhamento pelos candidatos
aprovados nas provas de conhecimento, atribuindo-se ao conjunto de
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títulos, nos termos do edital, pontuação de 20 (vinte) do total dos
pontos distribuídos no concurso.

§ 40 - Ao título relacionado no item 1, será dada pontuação valorada
em 1 (um) ponto para cada 2 (dois) anos completos de serviço, para
aqueles que forem bacharéis em Direito, a contar da data da
diplomação, sem prejuízo da pontuação atribuída, conforme as
alíneas "a" e "b", observado o limite máximo de 8 (oito) pontos.".

Art. 40 - Dê-se ao "caput" do art. 19 a seguinte redação, ficando o
artigo acrescido dos seguintes § 1° e 20:

"Art. 19 - A classificação final dos candidatos será feita por
especialidade e definida pelo total geral de pontos obtidas nas provas
de conhecimento e de títulos.

§ 1° - Publicado o resultado do concurso no diário oficial da Justiça,
os candidatos serão convocados pelo 2°-Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça para escolher, em cada especialidade, pela ordem de
classificação, as serventias constantes do edital.

§ 2° - Havendo empate na classificação, a decisão se dará pelos
seguintes critérios:

- o mais antigo na titularidade de serviço notarial ou de registro;
II - o que tiver obtido maior nota nas provas de conhecimento;
III - o que for mais idoso.
Art. 5° - Dê-se ao "caput" do art. 24 a seguinte redação e

acrescente-se o seguinte parágrafo único:
"Art. 24 - No concurso de remoção, somente serão admitidos os

titulares de serviços notariais e de registro que, por nomeação,
exerçam a atividade por mais de 2 (dois) anos.

Parágrafo único - O candidato poderá se inscrever no concurso de
remoção para comarca de qualquer entrância no Estado, respeitada a
natureza do serviço exercida pelo notário ou registrador.".

Art. 60 - Dê-se ao parágrafo único do art. 29 a seguinte redação:
"Art. 29- ............................
Parágrafo único - Observado o disposto no "caput" deste artigo, os

concursos serão realizados de acordo com o estabelecido no art. 70

desta lei, desde que não haja número significativo de serventias
vagas, ficando, neste caso, autorizada a realização de concurso geral,
nos moldes do primeiro, na Comarca de Belo Horizonte, a critério do
Tribunal de Justiça.".
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Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: O Constituinte Federal optou pela modalidade de

delegação para o exercício privado de funções notariais e de registro.
Inobstante esta opção possa suscitar questionamento (se tal atividade
seria ou não delegável pela natureza), condicionou que ela
observasse concurso público.

O art. 236 da Carta Magna foi disciplinado pela Lei Federal n° 8.935,
de 1994, e restou para o Estado membro disciplinar o concurso de
ingresso e remoção, atendidas as condições já manifestas na
legislação citada.

Como ato da administração, deve o concurso, em todas as fases,
observar fielmente o princípio da legalidade, ou seja, o império da lei.

Outro princípio, não afastando os demais, que deve ser priorizado é
o da eficiência, que deve objetivar o atendimento ao maior número
possível de vagas, de candidatos e classificar os mais capazes no
critério geral.

O Estado de Minas Gerais, após jejum de décadas, promoveu, por
meio do Poder Judiciário, concurso público para provimento de
serviços notariais e de registro. O número de serventias que ainda
permanece vaga é gritante.

Quantidade maior dessas vagas é destinada ao concurso para
remoção, que, por norma criada em resolução, obstou inúmeros
inscritos e feriu os princípios da legalidade e da eficiência.

Destaca-se a notícia veiculada no Informativo n° 54, de setembro de
2001, da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de
Minas Gerais: "Com altos índices de reprovação e de desistência, o
concurso para provimento de vagas nos cartórios mineiros deixa um
saldo negativo: das 1.144 vagas em aberto, 744 não foram ocupadas
por falta de inscrição ou aprovação, ou seja, 65% dos cartórios que
foram a concurso de ingresso continuarão sem titulares, deixando nas
mãos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a tarefa de convocar um
novo concurso". (...)"O resultado da P etapa do concurso para
provimento e remoção em serviços notariais e de registro de todo o
Estado foi o seguinte: do total de 6 mil inscritos, somente 1.262
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candidatos foram aprovados e seguem na disputa por,
aproximadamente, 400 vagas em cartórios. Os demais foram
reprovados por não conseguir 50% da pontuação nas provas. Apenas
17 se inscreveram para remoção e somente dois foram aprovados."

Outros concursos deverão vir com maior assiduidade, visto já
existirem inúmeras serventias vagas no Estado. Os princípios
constitucionais deverão estar em todos integralmente cumpridos.

No âmbito do Estado, a Lei n° 12.919, de 1998, teceu normas que
devem, para aprimoramento, ser revistas. Este é o propósito deste
projeto.

O franco e aberto debate sobre o tema deverá contribuir para esse
"serviço público delegado".

Registramos, ao lado dessas razões, que permanece como letra
morta a Lei n° 12.920, de 1998, que criou inúmeras serventias no
Estado, não foi minimamente cumprida. A sua constitucionalidade já
foi referendada Poder Judiciário, resta o seu integral cumprimento.

A obrigatoriedade anterior, de somente poder o candidato se
inscrever para uma única vaga retira das pessoas o direito de
participação no concurso para mais de uma especialidade. Isto priva a
sociedade de ter os melhores profissionais a seu serviço, pois
possibilita que os candidatos menos preparados assumam os serviços
notariais e registrais vagos, excluindo-se do certame aqueles que
obtiveram melhores notas, mas não foram aprovados para a opção
eleita.

A aprovação deverá obedecer aos mesmos critérios dos demais
concursos, ou seja, haverá uma classificação geral, e após serão
chamados os candidatos por ordem de classificação, para que seja
feita a escolha da vaga a ser preenchida, obedecendo, apenas, à
especialidade escolhida pelo candidato no ato de inscrição.

Existe impropriedade num dispositivo da lei em vigor, pois, ao se
fixar o mínimo de 50 pontos, que representam 50% de acerto,
necessariamente o valor total da prova terá que ser 100 pontos.

O dispositivo anterior deixava a critério do edital a fixação do
percentual a ser atribuído aos títulos, apenas limitando ao máximo de
20%, o que poderia acarretar critérios diferentes para os concursos.
Desta forma, fixa-se, por lei, o percentual de pontos a ser atribuído
aos títulos.
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O edital do concurso privilegiou os advogados em detrimento dos

bacharéis em Direito que já estão em atividade nos serviços notariais
e de registro, pois deu àqueles um ponto por cada dois anos de
exercício da advocacia, e um ponto para cada cinco anos para
aqueles que estão em exercício na atividade notarial e registral, não
levando em consideração se este é bacharel ou não.

A Lei Federal n° 8.935, de 1994, veda aos titulares e seus prepostos
o exercício da advocacia. Desta forma, apesar de bacharéis, não
podem exercer a advocacia, dedicando-se exclusivamente aos
serviços notariais ou de registro. Prevendo a Lei n° 8.935, de 1994,
que os notários e registradores são profissionais do Direito, não se
pode dar pontuação diferente ao advogado em detrimento do bacharel
em Direito que já exerce as atividades em serviço de notas ou
registro. Seria privilegiar aquele que está fora da carreira em
detrimento daquele que já se encontra na carreira.

Há de se ressaltar, ainda, que a pontuação que se propõe com a
inclusão do § 40 no art. 17 é uma forma de estímulo ao aprimoramento
da classe, visto ser de conhecimento geral que são inúmeros os
titulares em exercício que não possuem graduação em Direito.

E oportuno trazer à colação o lema de um ilustre notário paulista, o
Dr. Antônio Albergaria Pereira, que nos lega verdadeiras lições: "Lutar
com lealdade, estudar com perseverança e trabalhar com
honestidade. Quando todos os integrantes da classe notarial e
registral brasileira assim agirem, os serviços que realizam serão
respeitados por todos, autoridades e membros da coletividade".

A convocação dos candidatos dar-se-á pelo 2°-Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça, respeitada a ordem de classificação, para que
seja feita a escolha da vaga a ser preenchida, obedecendo, apenas,
ao tipo de serventia escolhido pelo candidato (Registro Civil,
Tabelionato, Registro de Imóveis, etc.).

E desta forma que têm sido efetuados todos os concursos realizados
nos outros Estados brasileiros, sendo a mais razoável, já que é a
única forma de, realmente, aproveitar os melhores candidatos do
concurso para preenchimento das serventias vagas.

Prevê o inciso II do art. 19 da Lei n° 12.919 como critério de
desempate "o mais antigo no serviço público". A alteração que se
propõe visa a selecionar o candidato mais preparado e que obteve
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melhor nota nas provas de conhecimento.

Não há restrição na Lei Federal n° 8.935, de 1994, com referência à
remoção apenas para a mesma entrância. Esta proposição também
tem por finalidade possibilitar aos notários e registradores radicados
no interior a oportunidade de se transferir para outras cidades e, até
mesmo, para a Capital, visto não ser de carreira o cargo exercido pelo
notário ou registrador.

O critério adotado pelo § 5 0 do art. 80 da Resolução n° 350/99, do
Tribunal de Justiça, inovou a Lei n° 12.919, fixando somente a
possibilidade de remoção para comarcas da mesma entrância. Isto
levou à total inviabilidade do concurso para remoção, pois não houve
candidatos que preenchessem os requisitos da resolução, ou que se
interessassem pela remoção. Não pode haver pretensão de o
candidato de uma comarca de P entrância transferir-se para comarca
de igual classificação, nem mesmo aquele que está na Capital
pretender remoção para outro serviço, mudando apenas o endereço.
O concurso, portanto, que tem como finalidade prover as serventias
vagas, não irá atingir o objetivo de fazer prevalecer o critério
atualmente adotado.

O não-provimento das vagas disponibilizadas nos termos do Edital
n° 1/99, do egrégio Tribunal de Justiça, e a existência de vagas após a
sua publicação demandará novo concurso de imediato, em
atendimento ao disposto no art. 236 da Constituição Federal. Na
tentativa de minimizar os erros ocorridos no primeiro e para melhor
atingir o objetivo proposto, os próximos concursos também deverão
ser feitos sob o comando do 2°-Vice-Presidente do Tribunal e
realizados na Comarca de Belo Horizonte, nos moldes do primeiro,
observado o número significativo de vagas, possibilitando a
participação de um maior número de candidatos.

A renovação da categoria é esperada pela sociedade, que anseia
por melhores serviços prestados, devendo o egrégio Tribunal de
Justiça dar seguimento aos concursos, com as alterações que se
propõe.

Contamos com o apoio indispensável dos nobres pares desta Casa
Legislativa à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI N° 303/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.202/2002)

Dispõe sobre curso preparatório nas instituições públicas estaduais
de ensino médio para ingresso ao ensino superior.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O poder público oferecerá aos alunos de ensino médio curso

preparatório de ingresso ao ensino superior nas instituições públicas
estaduais de ensino médio e nos Centros Estaduais de Educação
Continuada - CESECs.

Parágrafo único - São condições necessárias para a inscrição no
curso de que trata este artigo:

- carência de recursos financeiros;
li - comprovação de freqüência mínima de 75% no terceiro ano do

ensino médio;
III - aproveitamento mínimo de 75% das notas no terceiro ano do

ensino médio.
Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias contados da data de sua publicação.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Pastor George
Justificação: Constitui um desafio para o Estado a criação de curso

preparatório para vestibular, tendo em vista o ingresso de alunos a
uma universidade. A universidade como um todo constitui o principal
centro do saber, porém como alcançá-la ? Serão necessárias
providências práticas e concretas para que a maioria tenha acesso a
ela. Hoje as universidades se encontram em todo o País, bem como
em Minas Gerais, nas suas grandes cidades. O aluno, ao concluir o
ensino médio, logo pensa em fazer o famoso curso pré-vestibular, a
fim de preparar-se para as provas exigidas ao seu ingresso ao ensino
superior. Geralmente, pelo dispêndio que o curso apresenta, a maioria
dos alunos interrompem seus estudos por falta de recursos
financeiros, vindo assim as frustrações, pois nesse curso completarão
os conhecimentos necessários para uma melhor visão em progredir
cada vez mais. Assim pensando, entendi que o Estado poderia
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oferecer essa oportunidade, utilizando-se os Centros Estaduais de
Educação Continuada - CESECs, tendo em vista que estes já estão
estruturados para o atendimento aos jovens e aos adultos; não há,
portanto, ônus para o Estado, que pagará apenas aos professores,
podendo ser aproveitados os já existentes. Partindo do princípio de
que um povo se torna forte através da educação, entendemos que
devemos procurar todos os meios possíveis para investimento em prol
do ensino.

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 304/2003
Altera o art. 5°, inciso II, da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994,

que cria o Fundo de Fomento Socioeconômico do Estado de Minas
Gerais - FUNDESE, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 5°, inciso II, da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50 -	 ............................
II - nos financiamentos para investimento fixo, o valor da operação

não poderá ultrapassar 80% (oitenta por cento) do investimento fixo
previsto no projeto, cabendo ao beneficiário providenciar o restante,
salvo nos casos de investimentos realizados nos vales do
Jequitinhonha, Mucuri e norte do Estado, em que o valor será de 90%
(noventa por cento).".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Ana Maria
Justificação: O objetivo precípuo do FUNDESE é o fomento e

desenvolvimento socioeconômico do Estado de Minas Gerais, dando
suporte a empresas de pequeno e médio porte e cooperativas,
justificando tratamento diferenciado para as regiões do Jequitinhonha,
Mucuri e norte do Estado.

A conjuntura de dificuldades que enfrentam as comunidades dessas
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regiões, cria obstáculos, muitas vezes, ao investimento empresarial
naquelas áreas.

Perpetuando as dificuldades econômicas dos agentes investidores,
propala-se a situação de miserabilidade da comunidade norte-mineira,
pela escassez de oportunidades de empregos.

Estabelecer condições mais vantajosas para as áreas em tela é
assegurar o desenvolvimento econômico e social de sua população,
permitindo uma transformação no quadro socioeconômico e
contribuindo, indubitavelmente, para o engrandecimento do Estado de
Minas Gerais.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares
desta Casa Legislativa.

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

PROJETO DE LEI N° 305/2003
Altera dispositivos da Lei n° 11.393, de 6 de janeiro de 1994, com

alterações posteriores da Lei n°12.281, de 31 de agosto de 1996, que
cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND -, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 60, incisos 1 e IV, de 6 de janeiro de 1994, com as

alterações posteriores da Lei 12.281, de 31 de agosto de 1996, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 60 - .............................................................................
- para financiamentos de inversões fixas será exigida do

beneficiário contrapartida de 10% (dez por cento) do investimento, no
caso de empresa localizada em municípios dos vales do
Jequitinhonha, do São Mateus, e do Mucuri e da região Norte, e de
20% (vinte por cento) do investimento, no caso de empresa localizada
em outra região do Estado;

IV - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelo Poder
Executivo, garantindo-se às empresas localizadas nos vales do
Jequitinhonha, do São Mateus, e do Mucuri e da região Norte um
reajuste de, no máximo, 60% (sessenta por cento) do menor reajuste
adotado em outras regiões do Estado.".
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Ana Maria
Justificação: O Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO -,

hodiernamente representa um dos mais importantes fundos para
industrialização, principalmente para financiamento de inversões fixas
e capital de giro, como se extrai do volume de contratos financiados
pelo BDMG, cerca de 2 mil por mês.

Trata-se de proposta que visa atrair maior número de investidores e
propiciar crescimento econômico para as regiões destacadas,
imperiosas de fomento.

As condições estruturais e sociais dos vales do Jequitinhonha, do
Mucuri, e do São Mateus e do Norte de Minas desfavorecem a
instalação de indústrias nessas regiões, afetando diretamente suas
comunidades.

Favorecer as empresas ali localizadas é dar oportunidade de
geração de empregos e possibilitar produção de riqueza, que
proporcionará ao Estado maior arrecadação tributária.

Esperamos, portanto, sensibilizar os nobres colegas para a
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 84/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a nova Diretoria do Conselho
da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Minas. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 85/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com vistas à
implantação de unidades do Juizado de Conciliação nos municípios
que menciona. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 86/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MO
com vistas à elaboração de projeto geométrico e geotécnico para a
pavimentação da rodovia que liga o Município de Vargem Alegre à
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BR-458. (- A Comissão de Transporte.)

N° 87/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada
manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Marcelo Vianna,
ocorrido em 26/2/2003. (- A Comissão de Educação.)

N° 88/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Três
Marias pelos 40 anos de sua emancipação político-administrativa.

N° 89/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações pelos 40 anos de emancipação política do
Município de lngaí. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 90/2003, do Deputado Leonidio Bouças, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Equipe
de Economia do jornal "O Tempo" pela série de reportagens
descrevendo o êxodo de atividades e o fechamento de empresas, e a
queda livre da importância econômica do Estado. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 91/2003, do Deputado Pauto César, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com a Comarca de Nova
Serrana, por ocasião de seus 12 anos de instalação. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 92/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja
transcrita nos anais da Casa a matéria intitulada "A PUC e a
Filantropia", de autoria do Padre Geraldo Magela Teixeira, publicada
no jornal "Estado de Minas" no dia 18/2/2003.

N° 93/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja
enviado ao Grupo de Trabalho da Reforma Previdenciária, instalado
no âmbito da Secretaria de Administração, pedido de informações
acerca de seu cronograma e programa de trabalho e que esse Grupo
envie à Comissão de Administração Pública desta Casa os relatórios
parciais dos trabalhos realizados.

N° 94/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja
enviado ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado pedido de
informações que menciona, acerca dos cargos em comissão e
funções de confiança existentes nessa entidade. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Marília
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Campos.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Jayro Lessa, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei n° 543/99. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente
pelo Deputado Sidinho do Ferrotaco.)

Do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei n° 997/2000. (- Idêntica proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado José Milton.)

Do Deputado Fahim Sawan, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei n° 1.289/2000. (- Idêntica proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior.)

- A Mesa, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 10,
deixa de receber a seguinte proposição:

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei n°1.112/2000.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva (3).
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres,

colegas Deputados, colegas Deputadas, servidores e servidoras desta
Assembléia Legislativa, inicialmente quero registrar, com muita alegria
e honra, a minha estréia nesta tribuna e, mais do que a estréia, o fato
de integrar a atual legislatura da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. Nós, que acreditamos na democracia e na política como
instrumento do bem comum, como um dos meios de construir uma
sociedade fraterna e igualitária, sabemos que o parlamento é peça
estratégica e reflete a pluralidade da sociedade. Portanto, o
parlamento deve ser, cada vez mais, requalificado, valorizado e
fortalecido. Em especial, o parlamento do Estado de Minas Gerais.

Além da alegria e da honra, considero, não só para mim, para nossa
Bancada do PT e nosso bloco - formado com o PC do B -, mas
também para todos os integrantes desta Assembléia, a importância e
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o momento histórico em que se situa a atual legislatura. E um
momento histórico sob o signo da mudança. Tenho certeza, mudança
construída de maneira democrática, nos campos econômico, social,
cultural e também dos valores.

E muito importante para todos nós estarmos aqui neste espaço da
democracia exatamente num momento em que o povo brasileiro, após
a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, os partidos e as forças sociais
que o apoiaram no 1° e no 20 turnos, o apóiam agora no Governo e
depositam confiança nas necessárias transformações que o Brasil e
sua população exigem. Portanto, estar aqui neste momento histórico é
de relevância para a experiência política e existencial de todos nós.

Sr. Presidente, quero começar falando exatamente deste início do
Governo Lula.

O Presidente abriu, de maneira clara e transparente, agenda para o
debate nacional, fator que considero muito positivo: uma agenda de
reformas estratégicas rumo às mudanças desejadas, como o combate
à fome, as reformas tributária, da previdência e política. O Governo
Lula, sem titubear, diz a que veio, estabelecendo uma pauta para a
sociedade nacional. Adota método adequado, valorizando o pacto
federativo. Pessoalmente Lula, demonstrando respeito ao pacto,
convocou os Governadores para participarem do debate. Dá mostras
claras de respeito aos Prefeitos. No início de março, encontrar-se-á
com os dignos e legítimos representantes do poder local. Convocou
também a sociedade para participar do debate, instituindo o Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social, estuário da pluralidade e da
diversidade da sociedade. O conselho se fundamenta em experiências
internacionais e de Governos locais, não para suplantar o legítimo
papel do Congresso Nacional, mas para fazer o processamento prévio
de um consenso cada vez mais indispensável às reformas, que, não
pactuadas, não obterão êxito.

A valorização do Congresso Nacional representa outro ponto
importante. Ao abrir pessoalmente os trabalhos da legislatura no
Congresso Nacional, Lula sinalizou que, além dos Governadores,
Prefeitos e do Conselho de Desenvolvimento, que agrega
empresários, trabalhadores e religiosos, valoriza também a real
dimensão do Congresso Nacional, foro maior e legitimo de
deliberação sobre as reformas. Portanto, elogio nosso Governo
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parque colocou na pauta as reformas estruturais e estruturantes e
a questão social. As reformas são graduais, as transformações
macroeconômicas, lentas, e as questões sociais, como a fome e a
exclusão, têm pressa. Daí a necessidade de não vincularmos uma à
outra. A questão social merece urgência.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte)* - Alegro-me ao vê-lo na
tribuna. Com certeza, abrilhantará esta Casa com sua inteligência e
seriedade, já que foi grande Vereador. Inauguraremos, no dia 14, no
Sindicato dos Engenheiros, o Fórum Permanente de Debates, com a
presença do Ministro Dulci.

Todas as segundas-feiras promoveremos debates com a sociedade
civil - e os colegas de todos os partidos também estão convidados a
participar - a respeito da reforma da previdência e colheremos as
sugestões. Da mesma forma, o Governo Lula irá debater o assunto e
apresentar propostas para toda a sociedade brasileira, a fim de
superar esses gravíssimos problemas.

No dia 14, estarei aqui anunciando oficialmente a abertura do Fórum
Permanente de Debates. Convido todos a estarem na rua dos
Timbiras, no Sindicato dos Engenheiros, no seminário que será aberto
pelo Ministro Dulci.

Parabéns, Deputado André Quintão. Que Deus o continue
inspirando e dotando desse fervor e dessa inteligência na luta pelas
causas sociais.

O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Roberto Carvalho,
Presidente do nosso Partido.

Concedo aparte ao Deputado Leonardo Quintão, talvez o futuro
Prefeito, de acordo com as informações da imprensa da Capital.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Deputado André
Quintão, quero também parabenizar V. Exa. Nos dois anos em que fui
Vereador em Belo Horizonte, foi um prazer ser seu colega, pois
pudemos compartilhar idéias e trabalhar conjuntamente. A sua eleição
para Deputado Estadual contribuirá muito para o Estado.

Com relação ao Presidente Lula, fico feliz em ouvir, em seus
discursos, a informação de que será aberto um debate para as novas
reformas e quero trazer minha sugestão como Deputado Estadual. E
necessário que sejam fiscalizadas e analisadas todas as
aposentadorias do Brasil, porque muitos brasileiros contribuíram com
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quatro ou cinco salários-mínimos e hoje recebem apenas um. Além
disso, existem milhares de aposentadorias fraudulentas, e pessoas
que não têm direito ou mesmo que já morreram estão recebendo da
Previdência.

Levarei aos debates de Minas minha sugestão para o aumento da
fiscalização, para podermos impedir que pessoas que pagaram,
durante 30 anos, sobre quatro salários ou mais recebam apenas um
salário. Essa é uma das grandes injustiças do nosso País, e
certamente minha proposta será vista com o maior carinho e clareza
por nosso Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Parabenizo V. Exa.
por seu pronunciamento, em que faz uma reflexão sobre a relação
entre o Presidente Lula e os Governadores.

Aproveito a oportunidade para destacar o importante papel do
Governador Aécio Neves no encontro de Governadores. Graças a sua
determinação, conhecimento político e espírito de liderança, o
Presidente permitiu que Minas Gerais fosse ouvida. O lúcido
Governador demonstrou sua preocupação com o nosso Estado e
também sua grande capacidade de articulação.

Da mesma forma que o nosso Presidente recebe os Governadores
na Capital Federal, o nosso Governador, logo no início de seu
Governo, tem recebido os Prefeitos de todas as regiões, conhecendo,
assim, de perto, juntamente com seu Secretariado, toda a
problemática do Estado. Estamos no caminho certo e quero saudar V.
Exa. que está, nesta Casa, honrando e dignificando o povo de Minas
Gerais. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado. Minas Gerais terá
papel preponderante nesse debate, inclusive nós, da Assembléia
Legislativa. A reforma tributária, a da Previdência e a política, tão
importantes para a consolidação da democracia, trarão para esta
tribuna temas importantes, como a fidelidade partidária, a proposta de
financiamento público de campanhas e outros mecanismos de
fortalecimento da democracia representativa combinada com a direta.

E importante que a Assembléia Legislativa participe desse debate,
como tem feito por meio de iniciativas aprovadas pela Presidência. O
debate é nacional e terá repercussão no Estado. Levanto
principalmente a questão tributária. Conhecemos a situação
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econômica do Estado e a necessidade de investimentos sociais.
Essa política tributária precisa ser revista no plano nacional, mas com
ênfase no Estado.

Este ano é importante porque, além dessas reformas e desse
debate nacional com impacto estadual, esta Casa analisará o plano
plurianual de ação governamental. Com esse instrumento, teremos
condições, de acordo com o ponto de vista do nosso partido e com o
do bloco, de fazer com que as prioridades de políticas públicas
estejam intimamente vinculadas, associadas e identificadas com esse
belíssimo sonho de construir um pais mais justo e solidário. Essa
construção, com certeza, passa por Minas Gerais. Agradeço aos
Deputados e às Deputadas que nos apartearam. Desejo a todos uma
legislatura com a benção de Deus e espero que as melhores decisões
sejam tomadas neste Plenário. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio.
• Deputado Sebastião Helvécio - Saúdo a todos os companheiros e

companheiras desta legislatura. Senhoras e senhores presentes neste
Plenário Juscelino Kubitscheck, com muita alegria volto a esta Casa,
ocupando a tribuna neste meu 50 mandato como Deputado Estadual.
Ao retornar à atividade parlamentar, gostaria que as minhas primeiras
palavras fossem de gratidão ao povo de Minas e, muito
especialmente, ao de Juiz de Fora que, com expressiva votação,
permitiu que pudesse estar aqui, mais uma vez, como porta-voz dos
mineiros e, especialmente, do povo da Zona da Mata.

Nesse primeiro momento da 15 a Legislatura, farei uma reflexão
importante, sobre o instante por que passa o parlamento nacional e o
tratamento que recebemos da grande mídia nacional e do nosso
Estado. Se verificarmos os grandes temas da sociedade brasileira,
perceberemos que, em todos, a voz do parlamento sempre esteve
sintonizada com a do nosso povo.

Infelizmente, não se percebe pelas veredas, pelas ruelas, no dia-a-
dia do cidadão, que essa verdade esteja presente na atividade
parlamentar. Se analisarmos alguns itens fundamentais da qualidade
de vida, como, por exemplo, o sistema nacional de saúde, o sistema
de proteção ambiental, veremos que as situações vigentes em nosso
País e também em Minas Gerais nasceram no parlamento, muitas
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vezes na contramão de movimento organizado pelo desejo
internacional, que tenta interferir nas condições de cada um dos
Estados brasileiros. Quem, hoje, não defende o Sistema Unico de
Saúde? Quem não tem certeza de que a única maneira de se garantir
saúde para todos os 170 milhões de brasileiros é fortalecer o SUS?
Como nasceu o SUS? Qual a sua história? Na década de 80,
prevalecia nos organismos internacionais as idéias emanadas do
Consenso de Washington, em que se priorizava o capital e tentava-se
marcar, de modo claro, como a sociedade deveria se organizar, até
mesmo na área da saúde. Os movimentos populares brasileiros,
particularmente fortalecidos a partir das idéias do partido comunista
italiano e bem demonstrado entre nós por companheiros vibrantes na
VIII Conferência Nacional de Saúde, forneceram pilares, bases
discutidas por todos os segmentos da sociedade. Enquanto
praticamente todo o mundo, naquela década, reduzia a presença do
Estado na área da saúde, os parlamentares brasileiros - minha
homenagem aos nossos constituintes - caminharam com muita
firmeza, exatamente no sentido oposto, defendendo um sistema
público de atendimento, de que muitos desacreditavam, mas, a cada
ano, torna-se mais fone. E o que é mais importante: defendido, hoje,
por inúmeros segmentos da sociedade.

No momento em que iniciamos mais uma legislatura, é preciso
refletir sobre a importância dessa ação parlamentar, naquele caso,
emanada do poder constituinte. Logo depois da eleição de Collor,
houve tentativa de minimizar a importância do SUS. O parlamento
nacional produziu leis belíssimas que ajudaram a fortalecer nosso
sistema de saúde, como a Lei n° 8.080, que, sem sombra de dúvidas,
é a certidão de nascimento do SUS. Nesta Casa, neste Plenário, vi e
senti bravos Deputados colocando-se de frente contra interesses que
tentavam diminuir a importância das Secretarias de Estado da Saúde
na gestão do SUS. Graças a essa coragem, nossa quarta constituinte
mineira, de modo pioneiro, trabalhou para criar, naquele momento - já
que se considerava inconstitucional a vinculação do percentual
orçamentário -, um instrumento em que, pela primeira vez, se exigia
para os gastos com a saúde, no mínimo, o correspondente ao que
fosse gasto na construção de estradas, em Minas Gerais.

Era a primeira vez que a voz do parlamento de Minas levantava-se
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para dizer que a qualidade do atendimento do ser humano, na
promoção de sua saúde, era tão importante quanto a conservação e a
abertura de estradas pelo nosso Estado.

Daquela época de meu primeiro contato com esta Casa, quando da
4a Constituinte Mineira - e lá se vão mais de quinze anos -, ainda
encontro aqui alguns companheiros. Lembro-me do Deputado Antônio
Genaro, que também vem mantendo, durante mais de cinco
legislaturas, seu mandato parlamentar; do companheiro Bonifácio
Mourão, nosso relator na Constituinte, tendo se ausentado desta Casa
para exercer o honroso cargo de Prefeito, em Governador Valadares,
mas que agora retorna conosco; dos Deputados Elmiro Nascimento e
Irani Barbosa; da brava companheira Maria José Haueisen, que na 4
Constituinte, com a eleição do companheiro Chico Ferramenta para
Prefeito de Ipatinga, assumiu sua vaga e até hoje está aqui, honrando
e dignificando a importância da mulher no parlamento das Minas
Gerais.
Deixei por último o nobre Deputado Agostinho Patrús, hoje

Secretário das Obras Públicas, que, certamente, no 60 mandato, é
nosso decano, aquele que tem o maior número de mandatos
parlamentares.

Faço este breve relato para que a sociedade mineira, de modo
especial, perceba como é difícil o dia-a-dia do exercício parlamentar.
Grandes temas são discutidos nas comissões temáticas - e V. Exa.,
Sr. Presidente, participou de muitas discussões importantes, que
muitas vezes iam das 9 horas da manhã até a reunião da tarde e
entravam madrugada adentro, na busca do consenso e da melhor
formulação para um projeto de lei. No entanto, muitas vezes, aqui se
vem, conta-se o número de Deputados presentes, e a manchete diz
que não houve quórum para votar. Não se tem conhecimento do
trabalho realizado nas comissões temáticas, não para buscar o
quórum fácil da decisão rápida, mas para tentar o entendimento
daqueles que representam o povo de Minas Gerais.

Somos 77 Deputados. Entre os Deputados que conosco iniciaram há
cinco legislaturas apenas quatro permaneceram. Isso deixa bastante
visível o sistema de renovação do voto popular, esse vestibular a que
cada um de nós é submetido a cada quatro anos e mostra a
importância de se ter representação pelo voto direto dos mineiros.
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Guimarães Rosa, nosso grande poeta, político e médico - gosto

sempre de realçar seu lado político -, dizia que Minas são várias, que
Minas são muitas e que devemos ter sempre a obrigação de respeitar
esse sentimento síntese de Minas Gerais. O mineiro, mais que
qualquer habitante de outro Estado brasileiro, tem a capacidade de
sintetizar, em sua alma, um pouco do paulista, do carioca, do baiano,
enfim, da brasilidade. E cada um de nós, quando se assenta nesse
parlamento, traz consigo essa coisa maravilhosa que só o parlamento
tem. Todos somos muito diferentes, cada um de nós vem eleito
calcado nas suas verdades, crenças e representações, mas estamos
todos unidos na vontade de construir um sustentáculo legal para que
nosso povo seja mais feliz.

Não temos a verba fácil para agradar segmentos importantes da
sociedade, não temos a caneta para amedrontá-los com a sentença.
Temos a verdadeira representação popular. Quando alguém do povo
quer se comunicar com algum Poder, não tenho dúvida de que recorre
ao Poder Legislativo em primeiro lugar. Portanto, quero dizer da minha
alegria e agradecer a Deus por ter a oportunidade de representar a
minha gente, de conviver novamente com os nobres Deputados que
compõem a Assembléia de Minas Gerais e de reafirmar meu propósito
e entusiasmo de honrar tal representação.

Da mesma forma que na iia Legislatura, aqui estamos para renovar
o compromisso com o povo de Minas, faço-o agora com muita honra.
Venho de Juiz de Fora, terra que tem dado ao Estado políticos
importantes. Recentemente o Governador Itamar Franco passou o
Governo para Aécio Neves. Quando falo de Itamar, quero realçar, no
seu traço político, o sentimento de nacionalidade. Creio que ele
representa muito bem essa verve da política. Todos reconhecemos,
em sua figura política, um brasileiro apaixonado por seu povo.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Sebastião Helvécio,
cumprimento-o pelo brilhante pronunciamento. Creio que houve
poucos apartes pelo fato de estarmos gostando de seu raciocínio. V.
Exa. tocou num aspecto preocupante para a democracia brasileira,
que são as mazelas existentes em toda instituição, quer seja pública
ou privada. Todo ser humano as tem, pois ninguém é perfeito. Esta
Casa possui suas mazelas. Devemos reconhecê-las para que a cada
dia procuremos o nosso aperfeiçoamento.
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Estamos assistindo, sobretudo por meio da imprensa, a uma

grande banalização do Poder Legislativo de nosso País. Não apenas
da Assembléia Legislativa, como também das Câmaras de
Vereadores e do Congresso Nacional. Tudo tem limite. A imprensa
cumpre seu papel de expor as verdades. Mas tem de expô-las por
completo. Essa é uma responsabilidade do jornalista e da imprensa.
Temos assistido hoje a uma banalização, como se o Poder Legislativo
fosse coisa descartável. Agora, até movimentos de pessoas mais
simples acusam-no de absolutamente descartável. Temos de corrigir
suas mazelas. Temos a obrigação de transparência para com a
sociedade. Porém, banalizar o Poder Legislativo significa banalizar a
própria democracia brasileira. Parabéns pelo seu enfoque.

O Deputado Sebastião Helvécio - Queria apenas salientar a
importância do parlamento de Minas Gerais. A preocupação com o
meio ambiente surgiu na década de setenta. Em 1972, houve a
famosa conferência da ONU sobre ambiente humano, que produziu o
importante documento "Limites do Crescimento". Em setembro de
1980, Minas apresentou a Lei n° 7.772, que praticamente serviria de
base para a Lei Federal n° 6.938, de agosto de 1981. Inúmeras leis de
caráter pioneiro do povo mineiro têm servido de exemplo para o povo
brasileiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, imprensa, funcionários, telespectadores da TV
Assembléia, público presente nas galerias, inicialmente, manifestamos
profundo pesar pelo falecimento do saudoso ex-Deputado Luís
Menezes, com quem convivemos durante quatro anos. Com espírito
cristão, abraçamos a família enlutada, deixando registrado nos anais
da Casa os nossos sentimentos por essa grande perda.

Tive a honra de participar, a convite do Prefeito Vítor Penido, no dia
27 de fevereiro passado, de solenidade em comemoração aos 302
anos de história de Nova Lima e dos 112 anos de sua emancipação
política. O município não poderia ter escolhido nome melhor: Vila de
Nova Lima, em 1891, mas simplificado para Nova Lima, em 1923, em
homenagem ao seu filho ilustre, Augusto de Lima, ex-seminarista, que
se tornou jurista, jornalista e poeta, ex-Presidente do "Estado de
Minas" e um dos grandes responsáveis pela transferência da Capital
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mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte.

Com uma extensão territorial de mais de 400km2, e quase 67 mil
habitantes, Nova Lima também engloba em sua área os povoadas de
Honório Bicalho, Santa Rita, Bela Fama, Rio do Peixe e São
Sebastião de Aguas Claras - Macacos.

A maioria da população desse tão querida município encontra-se
atualmente em sua sede. No entanto, todos devem conhecer as
belezas que permeiam seus arredores: lindas cachoeiras, terra rica
em minerais, magníficas paisagens contempladas pela comunidade e
ainda por turistas maravilhados.

No evento, foram homenageados três ilustres personalidades: a
nova-limense Ruth Passos de Oliveira, de 77 anos, professora muito
querida na cidade, onde lecionou até 1962, educando crianças e
jovens, que, certamente, guardam em suas lembranças ótimas
recordações, principalmente de uma frase com que sempre iniciava
suas aulas: "Tudo o que deve ser feita merece ser bem feito". A Profa.
Ruth mudou-se para Itajubá, onde continuou a lecionar até se
aposentar, em 1987. Também atuou na Igreja Católica como Ministra
da Eucaristia, é legionária de Maria e membro da Pastoral da Saúde,
em que desenvolve excelente trabalho de visita e conforto aos
enfermos.

Outro homenageado na solenidade foi o ex-Deputado Estadual José
Dazinho Gomes Pimenta, de 80 anos, natural de Virginópolis, que
chegou a Nova Lima aos 18 anos para trabalhar na mina de Morro
Velho. E foi lá que iniciou sua luta pela justiça, sempre baseada na fé
cristã, pois foi um dos fundadores da Juventude Operária Católica
naquela cidade, tendo como lema o amor, a justiça e o trabalho.
Empreendeu também lutas no Sindicato dos Mineiros por melhores
condições de trabalho e maior remuneração, direitos que para ele
deveriam se estender a todos os trabalhadores.

Em 1962, Dazinho venceu as eleições para Deputado Estadual. Era
conhecido como operário Deputado. Mas, em 1964, com o golpe
militar, foi preso e ficou dois anos e oito meses na cadeia, após
defender ideais trabalhistas aqui na Assembléia de Minas. Depois de
sua prisão, José Dazinho teve seu mandato cassado e voltou para
Nova Lima, onde lutou por sua sobrevivência e a de sua numerosa
família, desenvolvendo diversos trabalhos, seja na construção civil,
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seja na administração de fazendas. Mas nunca abandonou suas
atividades políticas, chegando a atuar na fundação do PT. Em 1986,
concorrendo por esse partido, tentou cadeira no Senado e conseguiu
mais de 500 mil votos em nosso Estado, votos que não foram
suficientes para a vitória nas urnas. Entretanto, para ele, esse fato
teve inestimável significado. Dono de uma história de vida
incomparável, Dazinho merece todos os nossos aplausos.

O último homenageado, naquela noite memorável, foi Dom Alberto
Taveira Correa, arcebispo metropolitano de Palmas, no Tocantins.
Nascido em Nova Lima, ordenou-se padre em 1973, quando assumiu
a paróquia da Igreja Matriz de Nova Lima. Sua ordenação episcopal,
por nomeação do Papa João Paulo II, ocorreu em Nova Lima em
1991, tornando-se o bispo mais jovem do Brasil. Foi nomeado bispo
auxiliar de Brasília no mesmo ano, onde atuou até 1996, trabalhando
numa diocese com mais de 1.200.000 habitantes, 44 paróquias e 55
padres. De lá para cá, foi escolhido pelo Papa para a função de
arcebispo de Palmas, tornando-se também o arcebispo mais jovem do
Pais naquela época. Com várias obras publicadas, Dom Alberto
realiza trabalho exemplar, praticando as palavras do próprio Jesus:
"Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura".

Na década de 70, tive a honra de trabalhar como médico no Hospital
Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima, e pude conhecer de perto
a população nova-limense. As vezes me pego sentindo uma danada
saudade dessa terra, do sorriso de suas crianças e da alegria da sua
gente.

Hoje, vejo que outras coisas também mudaram em Nova Lima. Com
o "slogan" Cidade para Se Viver, o Prefeito Vitor Penido desenvolveu
muitas ações benéficas para a população. Cito várias ações
priorizadas na sua administração, como os investimentos realizados
na área cultural, o Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima, com
capacidade para 900 espectadores - projeto aprovado na Lei Rouanet
para sua completa restauração; a Escola Municipal de Teatro conta
com 310 alunos que, por sinal, fizeram excelente trabalho após a
solenidade, quando os presentes assistiram à admirável apresentação
do balé Suíte Quebra-Nozes, muito bem sincronizado pelos jovens da
Escola Municipal de Teatro; a reestruturação de trevos de acesso à
cidade; na área da odontologia, conseguiu cumprir a meta do
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Ministério da Saúde no quesito prevenção e foi considerado um
dos melhores de Minas, segundo dados da Diretoria Metropolitana de
Saúde; investiu no trabalho dos agentes comunitários de saúde e
reduziu o índice de larvas do mosquito da dengue.

Também promoveu investimentos da ordem de R$700.000,00 para a
reforma da maternidade da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de
Lourdes. Parabéns, Vitor Penido, por essas e outras obras que o
tempo não me permite dizer! Parabéns, homens, mulheres, jovens e
crianças de Nova Lima!

Finalmente, desejo que o Município de Nova Lima continue
abraçando altos ideais de desenvolvimento, pois tão destemida
população só deve caminhar incessantemente rumo ao progresso.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Ouvi atentamente sua
fala, Deputado Doutor Viana, e três dados podem realçar a
importância da Assembléia de Minas Gerais. Primeiro, o Prefeito Vitor
Penido, que foi Deputado conosco, grande companheiro que chegou a
disputar a eleição para Vice-Governador graças ao prestígio que tem
na classe política, também em função de sua passagem por esta
Casa Legislativa. Em segundo lugar, quando V. Exa. fala da
homenagem ao Dazinho, lembro que esta Casa reconheceu a
importância da participação desses Deputados que se colocaram
contra o arbítrio. Particularmente em Juiz de Fora, temos também a
figura de Clodesmidt Riani, que foi reconhecido por esta Casa e traz,
por seu espírito de luta, um exemplo no qual todos podemos nos
inspirar. Finalmente, caro Doutor Viana, a duplicação do acesso da
estrada de Nova Lima mostra a importância do prosseguimento de
uma obra administrativa. O ex-Governador Eduardo Azeredo, com
muita coragem, iniciou aquele serviço, que teve seqüência no
Governo Itamar, particularmente através da COMIG, e hoje podemos
ter o acesso não só a Nova Lima, mas a outras cidades como Rio
Acima, em condição de maior segurança. Portanto, é mais um
exemplo que podemos perseguir na administração pública. O político
deve ter a humildade de entender que não pode decidir qual a
prioridade por sua própria identificação, tem de levar em consideração
a seqüência das obras da administração anterior. Muito obrigado e
parabéns pelo relato que nos traz.

O Deputado Doutor Viana* - Gostaria de acrescentar que, no dia 28
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de fevereiro, recebi - com muito orgulho - a "Medalha do Mérito
Augusto de Lima", em Augusto de Lima, cidade que também recebeu
o nome do filho ilustre de Nova Lima.
O Município de Augusto de Lima completou 40 anos de

emancipação política no primeiro dia deste mês, sendo atualmente
administrado pelas competentes mãos do Prefeito Enébio de Fátima
Fonseca e toda sua equipe, sem mencionar a coerência do Legislativo
Municipal através do trabalho desempenhado por seus Vereadores.
Augusto de Lima constitui importante município de minha base
eleitoral majoritária e merece toda a minha homenagem e
consideração.

Com esses relatos, reforço as palavras do nobre Deputado
Sebastião Helvécio e ressalto a importância do comparecimento dos
Deputados do parlamento mineiro nos grandes acontecimentos das
nossas cidades.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* Obrigado, Deputado Doutor
Viana. Cumprimento-o por seu pronunciamento e parabenizo a cidade
de Nova Lima e também nossa querida cidade de Augusto de Lima.

Como V. Exa. sabe, minha esposa nasceu em Augusto de Lima;
portanto, temos grande ligação. Estive nas comemorações de 40 anos
de Augusto de Lima, com o Prefeito Enébio. Realmente, foi uma
grande festa.

Deputado, parabenizo-o pela atuação, pelo empenho em ajudar não
só Augusto de Lima, mas também, as cidades vizinhas. Expresso
também a alegria de Nova Lima, em seu aniversário. Estive com essa
pessoa ilustre, meu amigo particular, Dom Alberto Taveira, que foi o
Bispo responsável junto à renovação carismática, quando fui
coordenador de uma das regiões da Arquidiocese de Belo Horizonte.

Encontrei-me com ele várias vezes, também em Palmas, e,
realmente, é um Bispo caridoso, um homem de Deus, que, com
certeza, vem prestando um bom trabalho na evangelização e na
promoção humana.

Portanto, cumprimento-o, mais uma vez, por seu pronunciamento e
deixo o nosso abraço a nossa querida Augusto de Lima. Estivemos na
Fazenda Prata, onde vários parlamentares, Vereadores e Prefeitos
participaram de uma grande festa. Augusto de Lima está bem
representada pelo Prefeito Enébio e por seus Vereadores - liderança
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muito forte.

O Deputado Doutor Viana* - Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
O Deputado Célio Moreira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Deputadas, imprensa e funcionários, quero relatar a viagem que
fizemos a Brasília, na sexta-feira, onde nos reunimos com o Ministro
Anderson Adauto e com o Secretário-Geral da Presidência, Luiz Dulci.

Apresentamos ao Ministro solicitações de algumas cidades, que nos
confiaram representá-las. Conversamos sobre a situação do Anel
Rodoviário e também da BR-135, principalmente no trecho de Curvelo
a Corinto e de Corinto a Augusto de Lima. Solicitamos também o seu
empenho para o recapeamento asfáltico da BR-354, no trecho entre
as cidades de Iguatama, Arcos e Pains - realmente um "corredor da
morte".

Na véspera, o Ministro tinha anunciado, por meio da imprensa, a
liberação de recursos para a recuperação de várias rodovias do
Estado.

Estivemos com Dr. Luiz Dulci, Secretário-Geral da Presidência, que
nos atendeu com aquele seu jeito: com toda simplicidade. Fomos
apresentar o pleito da Sociedade São Vicente de Paulo. Sou vicentino
e, juntamente com o Presidente Nacional da Sociedade São Vicente
de Pauto, Carlos Henrique Davi, e também com o Presidente do
Conselho Metropolitano de Brasília, apresentamos ao Secretário-
Geral o interesse de nossa instituição em participar do Programa do
Presidente Lula - Fome Zero.

Sr. Presidente, gostaria de fazer um relato do que passamos ao Sr.
Secretário. Até a data de sexta-feira, ainda não tinha sido confirmada
a presença da Sociedade São Vicente Paulo nesse conselho, ou seja,
esse grupo de pessoas de boa-vontade que querem, realmente,
acabar com a tome no Brasil.	-

A Sociedade São Vicente de Paulo, conhecida, no Brasil, pelas
iniciais SSVP, é uma organização e um movimento católico
internacional de leigos. Ela foi fundada em Paris, na França, no ano
de 1833, por Antônio Francisco Ozanam - na época, com 20 anos de
idade. Alguns companheiros, colocados sob o patrocínio de São
Vicente de Paulo, inspiram-se no pensamento e na obra desse santo.
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Além disso, esforçam-se, sob o influxo da justiça e da caridade,
para aliviar o sofrimento do próximo mediante o trabalho coordenado
de seus membros.

Nenhuma obra de caridade é estranha à Sociedade São Vicente de
Paulo, pois sua ação compreende qualquer forma de ajuda por
contato pessoal para aliviar o sofrimento, promover a dignidade e a
integridade do homem e da mulher. A Sociedade São Vicente de
Paulo não somente procura mitigar a miséria, mas também descobrir
e remediar as situações que a geram. E ainda leva sua ajuda a
quantos dela precisam, independentemente de raça, cor,
nacionalidade, credo político ou religioso e posição social.

A Sociedade São Vicente de Paulo ajuda a todas as pessoas sem
qualquer distinção. A única exigência é, realmente, estar precisando.
O trabalho dos vicentinos é voluntário, pois seus membros e dirigentes
não recebem remuneração alguma pelo que realizam.

Estivemos com o Secretário, Sr. Presidente, e relatamos tudo. A
Sociedade São Vicente de Paulo está em 135 países com,
aproximadamente, 500 membros. O Brasil é o maior pais de
vicentinos no mundo, com 250 mil membros, 20 mil conferências,
1.754 conselhos particulares, 272 conselhos centrais, 30 conselhos
metropolitanos e 2 mil obras, entre asilos, creches, hospitais, escolas,
etc. Além disso, sua atuação é coordenada pelo Conselho Nacional do
Brasil.

Apresentamos ao Secretário a vontade dos vicentinos e das
consorcias em ajudar o nosso Presidente no combate à fome.
Ninguém encontrará nada que macule o trabalho da Sociedade São
Vicente de Paulo, pois, realmente, é uma entidade séria. Certamente,
o nosso Presidente, com a vontade de acabar com a fome e com os
recursos e os alimentos obtidos por meio de doação, terá certeza de
que as famílias que receberão essa ajuda são formadas por pessoas
carentes e necessitadas.

A Sociedade São Vicente de Paulo está instalada em praticamente
todos os municípios do Brasil. Vilas, favelas e cortiços têm um
vicentino que faz ali a sindicância, constata a real necessidade de sua
ajuda e passa a assistir aquela família, aquele homem, aquela mulher,
aquela criança.

Os vicentinos atendem semanalmente cerca de 150 mil famílias,
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após, como já disse, minuciosa sindicância socioeconômica nos
mais diferentes bolsões de miséria - favelas, cortiços, zonas rural e
ribeirinha. Então, mais de 500 mil famílias recebem o auxílio regular
da SSVP. Em se tratando de gêneros alimentícios, são distribuídos
por semana 800.000kg de alimentos, além de remédios, roupas,
material escolar, móvel e utensílios diversos.

Estranhamos, portanto, o fato de a SSVP não ter sido convidada a
integrar o Programa Fome Zero. O Ministro Graziano ficou bem
sensibilizado, e teremos, na próxima semana, uma reunião de
trabalho com ele, para que essa equipe de homens e mulheres de
boa-vontade possa colaborar com as famílias necessitadas, porque, a
partir do momento em que for solicitada a presença dos 250 mil
vicentinos e consórcios, em dois ou três dias eles estarão mobilizados.

Diferentemente do Secretário-Geral da Presidência, Luiz Dulci, que
é vicentino, como seu pai, o Ministro Graziano não conhecia a história
e a vida da SSVP; hoje, no entanto, está convencido e não abre mão
da ajuda e da participação dessa entidade.

Na semana que vem, portanto, deveremos ter uma reunião no Rio
de Janeiro ou em Brasília, para que essas pessoas continuem a fazer
as suas visitas e o cadastramento necessário, indo a qualquer lugar
deste Brasil prestar ajuda e solidariedade aos nossos irmãos.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Célio
Moreira, quero cumprimentá-lo pela iniciativa de ter ido com os
vicentinos a uma audiência com o Luiz Dulci, pois sabemos da
importância da participação dos vicentinos no Brasil e no mundo
inteiro. Com certeza, eles estão dando e darão grande contribuição ao
Programa Fome Zero. Quero desejar todo o sucesso a essa iniciativa.

Quero salientar ainda a importância de Luiz Dulci estar integrado na
ação dos vicentinos, pois, como Secretário-Geral da Presidência, fará
a ponte com a sociedade, o que quer dizer que está no lugar certo.

Felicito também o Governo do Presidente Lula, por ter dado grande
abertura à participação popular, por ter envolvido a sociedade
brasileira, invertido as prioridades e estar realmente priorizando o
Programa Fome Zero. E o Governo em que acreditamos; e estamos
trabalhando para que tenha sucesso.

Mais uma vez, portanto, os nossos cumprimentos ao seu trabalho.
Que o seu mandato tenha êxito e que os vicentinos possam continuar
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sendo esses arautos, para que o povo brasileiro mais pobre e
excluído tenha também seus direitos garantidos.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte)* - Quero lembrar que
as dificuldades dos confrades são muito grandes. Então, toda a ajuda
que vier, inclusive as que vierem por meio do Fome Zero, será
importante para intensificar esses repasses e minimizar um pouco as
dificuldades. Atuo junto à sociedade e sei da dificuldade dos confrades
pobres, que, muitas das vezes, costumam dividir o pouco que têm em
casa. V. Exa, que trabalha profundamente junto à sociedade, sabe
disso. Temos a tranqüilidade, como políticos atuando no meio do
povo, de reconhecer essa dificuldade.

Uma luta não pode ser individual. V. Exa. foi até Brasília. Acho que
esta Assembléia de Minas, através de seus representantes, os
Deputados, deveriam realmente empunhar essa bandeira, trabalhando
para isso. Somos co-responsáveis para que a fome seja diminuída e,
se Deus assim o permitir, até extinta. Quero parabenizá-lo não só pela
luta da sociedade vicentina, mas também pela luta da Igreja Católica
através da Renovação Carismática, que exerce um trabalho de
extrema importância. Reconheço o trabalho de V. Exa., membro da
Bancada do PL. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Célio Moreira* - Muito obrigado, Deputado Sidinho.
E isso mesmo, como foi dito pelo Deputado Sidinho: é pobre

ajudando pobre. São homens e mulheres; inclusive muitos que foram
assistidos pela Sociedade São Vicente de Paulo e agora também dão
a sua contribuição, indo ao encontro dos irmãos necessitados. A
Sociedade São Vicente de Paulo não apenas entrega cesta básica.
Há o trabalho de evangelização e o trabalho jurídico que presta às
famílias. E, nos hospitais e nas escolas, exerce também um papel que
muitas vezes é da responsabilidade dos Governos Municipal, Estadual
e Federal. Não quero dizer que a Sociedade São Vicente de Paulo é
melhor do que as outras associações e comunidades assistenciais,
mas é uma comunidade de pessoas que gostam de trabalhar e
promover o bem do ser humano.

Entre os beneficiados, pessoas carentes já mencionadas que são
atendidas pelas conferências da Sociedade São Vicente de Paulo,
mais de 40 mil pessoas estão nos asilos, nas creches e nas obras da
sociedade. Há ainda um jornalzinho, que já circula há 100 anos.
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Acredito que não só a Sociedade São Vicente de Paulo vai ajudar
bastante o nosso Presidente, mas também a Renovação Carismática,
através da Secretária Marta, que faz uma trabalho social em Minas
Gerais e em todo o Brasil, levando ajuda a todos os necessitados.

Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de levar ao conhecimento dos
Deputados, das Deputadas, dos funcionários e da imprensa que
apresentei hoje requerimento solicitando dispensa do auxílio-moradia
a partir de março. Quando a Deputada Marília Campos abriu mão do
auxílio-moradia, fiz coro com S. Exa. Reuni-me com o conselho que
acompanha o meu mandato e achamos que não seria bom receber
esse auxílio uma vez que moro em Belo Horizonte. Muito obrigado a
todos.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Itabirito e seu Prefeito
Manuel da Mota receberam, com afeto, o maior número de turistas
nos últimos dez anos. Os foliões souberam brincar sem confusão.
Parabenizo a Prefeitura e os dirigentes que fizeram com que o
carnaval nada deixasse a desejar, ficando à altura de todos do
Estado.

Parabenizo todos os que daqui saíram para desfilar na escola de
samba Grande Rio, o Jaider, seu Presidente, o Joãozinho Trinta, que,
mesmo sem muito luxo, levou a Grande Rio, depois de 15 anos, ao 30

lugar.
Todos os que queiram descansar no carnaval, que venham a Belo

Horizonte, pois também sabemos acolher os turistas. Não podemos
nos esquecer dos bailes das administrações de Sérgio Ferrara, de
Eduardo Azeredo, de Pimenta da Veiga, que acabaram na época de
Patrus, Célio de Castro e Fernando Pimentel. As grandes escolas,
como a Bem-te-Vi, a Cidade Jardim e a Canto da Alvorada deveriam
desfilar no domingo, mesmo sem recursos, fazendo protesto. O PT
tem de lembrar que o carnaval é representado pelo povo, e Fernando
tem de pensar nisso. Faço apelo aos Deputados votados em Belo
Horizonte.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Esgotada a

hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 a Parte da
reunião, com a 18 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as
comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de
pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o
Grande Expediente da próxima reunião.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Manha Campos

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 169/2003. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

3a Parte
Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, e não

havendo matéria a ser apreciada na 28 Fase da Ordem do Dia, a
Presidência vai passar à 38 Parte da reunião com a leitura de
comunicações e oradores inscritos.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva (3) - falecimento do Sr. Luiz Menezes, ex-Deputado
Estadual, ocorrido nesta Capital, em 1°/3/2003; falecimento do Sr.
José Alexandre Alves de Almeida Raposo, ocorrido nesta Capital, em
23/2/2003; e falecimento da Sra. Maria Ignez Vieira da Silva, ocorrido
em Guarulhos, em 5/3/2003 (Ciente. Oficie-se.).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira

Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, falarei do

nosso problema de Belo Horizonte, pois é assunto relevante. Em
nome do povo, meu protesto contra a Prefeitura por sua forma de
atuar com relação ao carnaval.

O ex-Prefeito Sérgio Ferrara promovia desfiles, e, na época, tive a
oportunidade de cobrir o carnaval e os desfiles das escolas de samba
na Afonso Pena. Depois, o carnaval foi para o sambódromo
construído às margens do Arrudas, mas, em seguida, foi cortado, por
causa do Hospital do Coração. Seguiram-se os Prefeitos Pimenta da
Veiga e Eduardo Azeredo, que mantiveram um pouco do carnaval.
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Mas, aos poucos, foi acabando.

O ex-Prefeito Patrus Ananias promoveu o carnaval popular, durante
quatro anos. Depois, tivemos o Sr. Célio de Castro. Agora, sob a
administração do PT, acabaram com o carnaval e os grandes bailes. E
a população de Belo Horizonte ficou carente de carnaval. Escolas
como a do saudoso Jairo, da Cidade Jardim, tiveram de ir às ruas
protestar com meia dúzia de pessoas.

Apelo ao Prefeito Fernando Pimentel, para que, no próximo ano,
prepare algo para o carnaval. Nem todos podem gastar para sair de
Belo Horizonte e ir até Santa Luzia, Itabirito, Nova Lima. O dinheiro
está difícil, e muitos tiveram de passar o carnaval em casa. O povão
que ia aos bailes de carnaval para se distrair, levar os filhos, não teve
para onde ir. A administração do PT sempre promoveu o baile popular
quando Patrus Ananias era Prefeito.

Fica esse protesto, em nome do povo belo-horizontino, que também
tem o direito de se divertir no carnaval. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião de debates de amanhã, dia 7, às 9 horas. Levanta-se a
reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 7/3/2003
Presidência do Deputado Sebastião Helvécio

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ana Maria - Célio Moreira - Jô Moraes - José Milton - Leonardo

Quintão - Marília Campos - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas -
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 a reunião de debates de
segunda-feira, dia 10, às 20 horas.
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COMUNICAÇÂO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO
- O Sr. Presidente despachou, em 7/3/2003, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Takemori Jomari, ocorrido em 6/3/2003, em Extrema. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES. EM 10/3/2003
Presidência do Deputado Sebastião Helvécio

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

- Comparecem os Deputados:
Ana Maria - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo
- Jô Moraes - Laudelino Augusto - Marília Campos - Pinduca Ferreira -
Roberto Ramos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Vanessa Lucas.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - As 20h15min, a

lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de
quórum, e convoca os Deputados para a reunião ordinária de amanhã,
dia 11, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.).	-

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSAO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 7/3/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Célio Moreira e Manha Campos, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e informa que
não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão, a
qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e fixar o dia
e o horário das reuniões ordinárias. Prosseguindo, a Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado André Quintão para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o
Deputado Céhio Moreira e para Vice-Presidente a Deputada Manha
Campos, ambos com três votos. Na condição de Presidente "ad hoc",
o Deputado Céhio Moreira convida a tomar assento à mesa a
Deputada Maríhia Campos e a empossa no cargo de Vice-Presidente.
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Esta, por sua vez, empossa o Presidente, Deputado Célio Moreira,
o qual sugere aos membros da Comissão que as reuniões ordinárias
sejam realizadas às terças-feiras, às 9h30min, no Plenarinho li, o que
é prontamente aceito pelos membros presentes. 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, 11 de março de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Marília Campos - André Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 38/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 3812003,
publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, solicita a adoção de
medidas legais que permitam a revisão dos valores constantes na
Resolução n° 5.180, de 29/12/97, com a sistemática adotada pela Lei
n° 13.200, de 3/2/99, com o objetivo de desvinculá-los da
remuneração prevista para os Deputados Estaduais.

Nos termos do art. 79, incisos VII e VIII, do Regimento Interno, a
matéria deve ser analisada pela Mesa da Assembléia, à qual compete
apresentar proposição que objetive a fixação da remuneração do
Governador do Estado, do Vice-Governador e de Secretário de
Estado.

Fundamentação
A fixação da remuneração dos agentes públicos estaduais,

observados os limites e as condições previstas nas normas
constitucionais federais e estaduais, deve ser objeto de legislação
especifica, aprovada pelo parlamento, após amplo e transparente
debate, como determinam os princípios democráticos vigentes no
Pais.

Até a promulgação da Emenda à Constituição n° 19, em 4/7/98, a
fixação da remuneração de agentes políticos na esfera do Poder
Executivo inseria-se na competência privativa das Casas Legislativas,
sendo a resolução o instrumento normativo adequado para tal
procedimento. Com a alteração promovida nos arts. 39, § 40, e 37, X,
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da Constituição Federal, a matéria passou a ser obrigatoriamente
objeto de lei específica, observada a iniciativa privativa, em cada caso.
O art. 28, § 20, da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda à Constituição n° 19, de 1998, por sua vez, determina ser de
iniciativa das Assembléias Legislativas Estaduais as leis que dispõem
sobre a fixação da remuneração dos agentes políticos do Poder
Executivo nos Estados, observadas as regras contidas nos arts. 37 e
39, já mencionadas.

Assim, no que diz respeito aos aspectos formais da matéria, nos é
permitido concluir que esta deve ser disciplinada por lei específica, de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia, aplicando-se, no caso, o
art. 79, VII, "c", do Regimento Interno, ainda que no dispositivo se faça
menção a projeto de resolução, e não a projeto de lei, como se deve
fazer. No momento oportuno, deve-se promover a adequação dos
termos utilizados no Regimento Interno, fato que não impede sua
utilização no caso em exame.

No mérito, o Governador do Estado solicita a adoção das
providências legislativas para que seja fixada, em valores nominais a
remuneração de seu cargo, do cargo de Vice-Governador e do cargo
de Secretário de Estado, desvinculando a sistemática de sua fixação e
alteração daquela adotada para os parlamentares estaduais.

Para melhor compreensão da matéria, julgamos necessário e
conveniente apresentar breve recapitulação da legislação que a
regulamentou, a partir do novo ordenamento democrático introduzido
pela Constituição de 1988, especialmente no que diz respeito a certas
peculiaridades que tiveram vigência no período. Em primeiro lugar,
deve-se ressaltar que até a vigência da referida Emenda à
Constituição n° 19, a fixação da remuneração dos agentes políticos do
Poder Executivo se dava por meio de resolução da Assembléia, a
cada exercício, com vigência para o exercício seguinte. São exemplos
desse procedimento, em Minas Gerais, as Resoluções n os 5.091, de
1990, 5.109, de 1991, 5.127, de 1992, 5.137, de 1993, 5.154, de 1994,
5.166, de 1995, 5.172, de 1996 e 5.180, de 1997.

Até o final do exercício de 1994, os valores da remuneração dos
agentes políticos obedeciam às seguintes condições:

a) eram fixados nominalmente, sem vinculação com a remuneração
de parlamentares estaduais;



272
b) a remuneração dos Secretários de Estado, ainda que fixada

em valores nominais, correspondia a 75% da remuneração do
Governador do Estado, e nela estavam expressamente incluídas as
vantagens de natureza individual;

c) a remuneração do Vice-Governador correspondia a 75% da do
Governador de Estado até o exercício de 1993, quando passou a
corresponder a 85% dessa remuneração;

d) os reajustes durante o exercício - necessários em período
altamente inflacionário - estavam vinculados à revisão geral da
remuneração dos servidores públicos.

A partir do exercício de 1995, conforme dispõe a Resolução n°
5.154, de 1994, foram introduzidos outros mecanismos para a fixação
da remuneração dos cargos de natureza política, no Poder Executivo.
Essa sistemática, que persiste nas Resoluções nos 5.166, de 1995,
5.172, de 1996 e 5.180, de 1997, consiste em aplicar à remuneração
dos Deputados Estaduais fatores de ajustamento, de forma a se
calcular a remuneração do Governador do Estado, do Vice-
Governador e de seu secretariado.
A principal conseqüência do novo modelo diz respeito ao

estabelecimento de vínculo entre a remuneração dos agentes políticos
do Executivo e os Deputados Estaduais. Também nesse momento
aparece cláusula expressa em que se atrela o reajustamento de da
remuneração de parlamentares estaduais àqueles concedidos no
Congresso Nacional. Finalmente, deve-se ressaltar que há um
aumento real na remuneração do Governador do Estado, pois,
enquanto os valores devidos ao Secretário de Estado continuam
equivalentes ao do Deputado Estadual (pois o fator de ajustamento é
de 1.0), os valores devidos ao Chefe do Poder Executivo (o fator de
ajustamento é de 2.0) passam a ser o dobro dos devidos aos
Secretários.

A proposta encaminhada pelo Executivo, ora em exame, restaura
alguns aspectos da sistemática vigente até 1995, ao sugerir valores
específicos para cada um dos cargos e ao reduzir de 100% para 19%
a diferença entre as remunerações dos cargos de Governador do
Estado e Secretário de Estado. Há também a clara intenção de se
promover a desvinculação entre os vencimentos do Chefe do Poder
Executivo e os dos parlamentares estaduais. Assim, ficam vinculados
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apenas os vencimentos dos Deputados e os dos membros do
Tribunal de Justiça (e no caso de reajuste, por extensão, toda a
magistratura), por força de determinação expressa, constante no art.
330 da Lei Complementar n°59, de 2001.

O necessário esforço de contenção dos gastos públicos, do qual a
solicitação do Governador do Estado constitui um fato exemplar,
merece acolhida nesta Casa Legislativa. Não há, segundo nosso
entendimento, motivos de ordem constitucional e legal que possam
ser avocados para obstar a regulamentação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelo acolhimento da solicitação do

Governador do Estado, encaminhada por meio da Mensagem n°
38/2003, na forma do projeto de lei a seguir apresentado.

PROJETO DE LEI N° ./2003
Dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do Vice-

Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O subsídio mensal do Governador do Estado, do Vice-

Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de
Estado, composto de vencimento e representação, em partes iguais, é
o constante no anexo desta lei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1° de fevereiro de 2003.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Anexo

(a que se refere o art. 1 0 da Lei n° ..../2003)
* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo de 12.3.2003.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

232/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
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De autoria da Mesa da Assembléia, em epígrafe dispõe sobre a

organização da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1 01312003, o projeto vem a
esta Mesa para, nos termos do art. 195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea
"a", do Regimento Interno receber parecer.

Fundamentação
A proposição apresentada determina que o sistema de carreira dos

servidores integrantes do Quadro Permanente da Secretaria da
Assembléia Legislativa seja editado com a observância das seguintes
diretrizes: profissionalização, aperfeiçoamento, valorização e
dignificação do servidor público; constituição de quadro dirigente,
mediante formação e aperfeiçoamento de administradores; sistema do
mérito objetivamente apurado para desenvolvimento na carreira e
remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade
das tarefas e com a escolaridade exigida para seu desempenho. Vê-
se que a disposição tem como fundamento de validade o art. 30 da
Constituição do Estado, com a redação dada pela Emenda n° 49, de
13/6/2001.

Verifica-se, outrossim, que, a fim de atender aos princípios da
eficiência e da eficácia que norteiam a administração pública por força
do art. 37 da Constituição da República, faz-se necessária a
prescrição de prazo para a apresentação do projeto de resolução que
conterá o novo sistema de carreira dos servidores integrantes do
Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa. Além
disso, entendemos não ser conveniente a pronta revogação da
legislação que disciplina o atual sistema de carreira dos servidores
desta Casa. Opinamos, então, pela suspensão dos efeitos da referida
legislação até a edição do novo sistema de carreira. Por isso
apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 232/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.	 -
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 232/2003
Dispõe sobre a estruturação da carreira dos servidores integrantes

do Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá
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outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O sistema de carreira dos servidores integrantes do Quadro

Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa, aprovado nos
termos do art. 66, 1, "d", da Constituição do Estado obedecerá às
seguintes diretrizes:

- profissionalização, aperfeiçoamento, valorização e dignificação do
servidor público;

li - constituição de quadro dirigente, mediante formação e
aperfeiçoamento de administradores;

III - sistema do mérito objetivamente apurado para desenvolvimento
na carreira;

IV - remuneração compatível com a complexidade e a
responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para seu
desempenho.

Art. 20 - A Mesa da Assembléia proporá, no prazo de até cento e
oitenta dias contados da publicação desta resolução, projeto de
resolução visando disciplinar o sistema de carreira dos servidores a
que se refere o art. 1°.

Art. 30 - Ficam suspensos, no exercício de 2003, os efeitos dos arts.
l°a 6° da Resolução n°5.203, de 19 de março de 2002, e dos arts. 1°
a 21 da Deliberação da Mesa n°2.327, de 17 de dezembro de 2002.

Art. 40 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, lide março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Antônio Andrade

- Luiz Fernando Faria - Pastor George.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA 8a 	ORDINÁRIA, EM 11/3/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Pastor George

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Atas - Questões de Ordem - Registro de presença - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta
de Emenda à Constituição n° 24/2003 - Requerimentos n o

s 95 a
138/2003 - Requerimentos dos Deputados Antônio Andrade, Manha
Campos e outras, João Leite, Rogério Correia e Vanessa Lucas -
Proposições Não Recebidas: Requerimentos dos Deputados Antônio
Carlos Andrada (3), Gil Pereira e Jayro Lessa e projetos de lei dos
Deputados Doutor Viana, Leonardo Quintão (2) e Antônio Genaro -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Doutor Ronaldo, Maria
Tereza Lara, Roberto Carvalho, Laudehno Augusto, Maríhia Campos e
Rogério Correia (4) - Questão de Ordem - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Carlos Pimenta,
Doutor Ronaldo e José Milton - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência (2) - Leitura de
Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento da
Deputada Vanessa Lucas; discurso do Deputado Rogério Correia;
aprovação - Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação -
Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do
Deputado Rogério Correia - Requerimento do Deputado Miguel
Martini; deferimento; discurso do Deputado Miguel Martini -
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 - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Céhio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
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Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jõ
Moraes - João Bittar - 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 - Marília Campos - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley
Ávila - Zé Mala.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h12min, a lista de

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

ia Parte
P Fase (Expediente)

- Atas
- O Deputado Wanderley Ávila, 21-Secretário "ad hoc", procede à

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

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, gostaria de fazer a

leitura do requerimento e da justificação da questão de ordem que
encaminho à Mesa. (- Lê:)

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. O Deputado que este subscreve vem à presença de V.
Exa., com fulcro no art. 165 do Regimento Interno, suscitar questão de
ordem com relação ao Projeto de Resolução n° 232/2003, de autoria
da Mesa da Assembléia, tendo em vista que a proposta não está em
conformidade com os ditames do texto da Constituição do Estado e da
República.

Sala das Reuniões, de março de 2003.
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Justificação: O Projeto de Resolução n° 232/2003, publicado no

Diário do Legislativo de 1 01312003, apresentado pela Mesa da
Assembléia, não se adequa a determinações de normas jurídicas da
Carta Magna nem da Constituição do Estado, dotadas obviamente de
superioridade hierárquica e de observância compulsória.

Primeiramente, o parágrafo único do art. 1° desse Projeto de
Resolução estabelece que 'a estrutura administrativa da Secretaria da
Assembléia Legislativa e as atribuições das suas unidades
administrativas serão objeto de deliberação da Mesa', o que pode ser
considerado um equívoco do ponto de vista jurídico, tendo em vista o
que determina a alínea 'd' do inciso 1 do art. 66 da Constituição do
Estado. Vejamos:

'Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras
previstas nesta Constituição:

- da Mesa da Assembléia:

d) o regulamento geral, que disporá sobre a organização da
Secretaria da Assembléia Legislativa, seu funcionamento, sua polícia,
criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função,
regime jurídico de seus servidores e fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, § 1° e 2 0, e 32;'

Como se pode observar, a iniciativa para deflagrar o processo
legislativo relativo à matéria tratada no referido dispositivo da
resolução é da Mesa. Porém, o instrumento que deve ser utilizado
para a formalização do processo legislativo é o da propositura de
projeto de resolução e não comporta a possibilidade de dispor sobre a
matéria por meio de outro tipo de proposição, como no caso proposto
de uma deliberação.

A justificação apresentada para a proposta foi feita com base em
uma interpretação absurda da nova redação dada ao inciso Xl do art.
48, à alínea "e" do inciso II do § 1° do art. 61 e ao inciso VI do art. 84
pela Emenda à Constituição da República n° 32, de 11 de setembro
de 2001

Aconselho ao Presidente da Mesa exonerar quem deu esse parecer
jurídico favorável a V. Exa. ou, se não for de recrutamento amplo,
afastá-lo. Entendemos que essa proposta é tão absurda que a sua
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assessoria pode induzi-lo a outro erro grave.

"O inciso Xl do art. 48 reza que cabe à lei apenas a criação e
extinção dos Ministérios e órgãos da administração pública, passando
a competência para a transformação para o Poder Executivo. Com
relação à alínea 'e' do inciso li do art. 61, a nova regra tira da lei a
disposição de estruturar e atribuir competência aos órgãos da
administração direta, desde que o inciso VI do art. 84 seja respeitado,
tendo em vista que proíbe a edição de decretos que organizem órgãos
da administração federal que impliquem aumento de despesa.

A fundamentação da proposta com fulcro nesses dispositivos está
eivada de vício insanável de inconstitucionalidade, porquanto, as
regras constitucionais que foram mencionadas referem-se unicamente
à estrutura da administração direta do Poder Executivo da União, não
sendo auto-aplicável sequer para a organização do Poder Executivo
dos Estados. Tanto é assim, que o Governador Aécio Neves solicitou
autorização à Assembléia Legislativa para editar leis delegadas
destinadas à transformação da administração direta. Se por analogia,
como está pretendendo esta Casa, o Poder Executivo estadual
pudesse aplicar as normas da Carta Magna teria baixado decretos
com a finalidade de organizar a estrutura de sua administração, e por
aí vai toda a argumentação.

A Mesa Diretora desta Casa não pode simplesmente proceder a
uma interpretação forçada e infundada da Constituição da República e
agir de forma autoritária, pois quando se retira da maioria dos
Deputados, que não compõem a Mesa, a atribuição de analisar e
votar assuntos de interesse de todos os princípios constitucionais
básicos da democracia são desrespeitados em sua essência. A ordem
constitucional não está sendo respeitada e essa questão tem de ser
revista.

Ademais, se a idéia esdrúxula de estruturar a Secretaria desta Casa
por meio de deliberação perpetuar, estaremos indiretamente, Sr.
Presidente, concedendo aos demais Poderes, ao Tribunal de Contas e
ao Ministério Público a possibilidade de tomarem iniciativas
semelhantes, o que de certa forma pode ser considerada como a
perda da principal prerrogativa do Poder Legislativo, que é, segundo
Reis Friede, 'o órgão fundamental imbuído da missão básica de
elaborar, revogar, alterar e emendar as leis. Trata-se de uma função
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precípua do Poder Legislativo, que também se encarrega de outras
atribuições, não só no Brasil como no mundo. Não obstante, em
termos principais, o Poder Legislativo também desempenha efetiva
função fiscalizadora'.

Aconselho a quem fez esse projeto de resolução ler essas
observações no Curso Analítico de Direito Constitucional e de Teoria
Geral do Estado, Editora Forense, Y Edição. Para não lhe dar
trabalho e por ele poder ter dificuldade em achá-las, indico até mesmo
as páginas: 215 e 216.

Como se ainda não bastasse, o art. 40 do projeto de resolução
questionado revoga os artigos de n° 1 ao 6 da Resolução n° 5.203, de
19/3/2001, que altera o sistema de carreira da Secretaria da
Assembléia, sem contudo definir a criação de novas normas
destinadas a tratar do quadro de pessoal do órgão, o que contraria
substancialmente o disposto no art. 39 da Carta Magna, que preconiza
a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituírem
conselho de política de administração e remuneração de pessoal,
integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes."

Fundamentamos ainda mais, com citação dos juristas Nelson Nery
Costa e Geraldo Magela Alves, que pode também ser consultada pela
assessoria que elaborou esse projeto.

O nosso Deputado Ermano Batista, grande conhecedor da
Constituição, sabe muito bem do que estamos falando.

Nesse sentido, Sr. Presidente, entendemos que não existe
delegação de poderes pretendida pela Mesa. Não acredito na má
intenção da Mesa. Acredito que seja má assessoria. Solicito que esse
projeto seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
apesar de saber da existência de uma resolução quando o Deputado
Anderson Adauto era Presidente.

Essa questão de ordem é porque, se o projeto não for encaminhado
à Comissão de Constituição e Justiça e se o parecer da Mesa for
desfavorável a nossa pretensão, recorreremos e pediremos à
Comissão de Constituição e Justiça para se posicionar sobre a
questão.

Acho que não é intenção da Mesa promover esse absurdo que
estamos vendo. Sou sincero, Sr. Presidente, quando vemos um
projeto como esse tenho vergonha que se produza algo tão absurdo.

rÀ



281
Tenho certeza de que a Mesa Diretora não vai querer fazer isso. A
Mesa está começando. Votamos nela e depositamos nela toda a
garantia de que o preceito legal vai ser cumprido. E somos nós quem
fazemos as leis.

O Sr. Presidente - A Presidência responderá oportunamente a
questão de ordem suscitada por V. Exa.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, demais Deputados e
funcionários da Casa, o companheiro Durval Angelo já deu sua
posição mais do que clara do ponto de vista legal do absurdo que se
propõe. Não vou falar do ponto de vista legal. Sou novato na Casa,
mas estou tendo a melhor das impressões sobre a direção da
Assembléia. Um companheiro do PT faz parte da Mesa. Não acredito
que a Mesa queira tomar uma atitude, mesmo que fosse legal, que
cause susto.

Não podemos deixar de considerar e de dar valor aos verdadeiros
funcionários públicos, que devem ter um plano de cargos e
vencimentos: Esses funcionários são concursados e responsáveis por
tocar a Casa de maneira continuada. Nós, Deputados e os
funcionários em cargos de comissão, estamos aqui de passagem,
mas os funcionários da Casa não. Esses funcionários são os que
sempre trabalham e fazem com que esta Casa seja sempre
respeitada conforme sabemos.

Peço à Mesa que tenha a sensatez de retirar de tramitação esse
projeto de resolução. Pelo contrário, temos que apresentar um plano
de cargos e vencimentos que dê dignidade, autonomia e segurança
aos trabalhadores da Casa. Se assim for, tenho certeza de que quem
vai ganhar com isso seremos nós, os Deputados que representamos
um Poder muito importante para a manutenção da democracia. Muito
obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

do Deputado Federal Odelmo Carneiro Leão, Secretário de Estado da
Agricultura.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
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inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 24/2003
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é

acrescido do seguinte artigo:
"Art. 111 - Fica instituído, por vinte anos, o Fundo para a

Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da
Bacia do Rio São Francisco, em território mineiro, com o objetivo de
custear programas e projetos governamentais de recuperação
hidroambiental do rio e de seus afluentes e de desenvolvimento
sustentável da região por eles banhada.

§ 1° - O Fundo será constituído por 0,5 (cinco décimos por cento) do
produto da arrecadação dos impostos de competência do Estado,
deduzidas as vinculações ou as participações constitucionais.

§ 2° - O Poder Executivo publicará demonstrativo bimestral da
execução orçamentária, discriminando as fontes e a aplicação do
Fundo.".

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2003.
Gil Pereira - Gustavo Valadares - irani Barbosa - Antônio Genaro -

Ivair Nogueira - Dilzon Meio - Jayro Lesa - Pinduca Ferreira - Dinis
Pinheiro - Antônio Carlos Andrada - Célio Moreira - Olinto Godinho -
Sidinho do Ferrotaco - Zé Maia - Sebastião Helvécio - Sargento
Rodrigues - Biel Rocha - Weliton Prado - Domingos Sávio - Chico
Simões - Fábio Avelar - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Adalclever
Lopes - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - André Quintão - Pastor
George - Bispo Gilberto.

Justificação: Arquivada ao final da legislatura passada, a presente
proposta, de minha autoria, merece ser reapresentada ante a
importância inquestionável da matéria.

Nascendo na serra da Canastra, no Sudoeste de Minas Gerais, o rio
São Francisco percorre quase 3.000km, cortando cinco Estados
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brasileiros conservando fauna e flora inestimáveis, muitas espécies
das quais em processo de extinção devido à poluição e à falta de
saneamento básico, que têm ocasionado impactos extremamente
negativos na qualidade das águas do "Velho Chico" e na vida das
populações ribeirinhas, que dele dependem para sua sobrevivência.

Conforme dados divulgados na campanha "Óia o Chico", lançada
pelo IBAMA no dia 19/11/2002, em Belo Horizonte, e amplamente
divulgados pela imprensa, o terceiro maior rio do Brasil, apesar dos
problemas de natureza social e econômica que enfrenta, continua
sendo o principal recurso natural que impulsiona o desenvolvimento
da região por ele banhada, como fonte geradora de energia elétrica
para abastecer parte de Minas Gerais.

E necessário assegurar um aporte continuado de recursos
financeiros a serem investidos não só no aumento e na melhoria da
qualidade da oferta hídrica na bacia do Rio São Francisco, mas
também no desqnvolvimento econômico e social da região que ele
atravessa, pois a crnaior parte da bacia está em Minas. E nesse sentido
que se insere a presente proposta de emenda à Constituição. Os
recursos advindos de 0,5% da receita de impostos do Estado deverão
ser utilizados no financiamento de programas governamentais
voltados para a revitalização do São Francisco e de seus afluentes,
em projetos de uso racional da água, reflorestamento, recuperação
das matas ciliares, saneamento básico, educação ambiental, irrigação,
pesca, piscicultura, navegação, geração de energia elétrica, turismo e
outras atividades capazes de gerar o desenvolvimento sustentável da
região.

Pela importância da proposição, peço o apoio de todos os
Deputados à aprovação da presente proposta.

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

REQUERIMENTOS
N° 95/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja regulamentada
a Lei n° 13.453/2000. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 96/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes - DNIT - com vistas a que sejam tomadas providências
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para o recapeamento asfáltico da Rodovia BR-135, no trecho entre
as cidades de Curvelo e Montes Claros.

N° 97/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que sejam tomadas
providências para o recapeamento asfáltico da Rodovia MG-439, no
trecho entre as cidades de Arcos e Pains.

N° 98/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes - DNIT - com vistas a que sejam tomadas providências
para o recapeamento asfáltico da Rodovia BR-354, no trecho entre as
cidades de Iguatama e Arcos.

N° 99/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que sejam tomadas
providências para o recapeamento asfáltico da Rodovia MG-220, no
trecho entre as cidades de Corinto e Santo Hipólito. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

N° 100/2003, do Deputado Adaiclever Lopes, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil do Estado com vistas a que
sejam prestadas informações sobre o não-cumprimento do disposto
no art. 110 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
acrescentado pela Emenda à Constituição n°52, de 29/12/2001.

N° 101/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social do Estado com vistas
a que sejam prestadas informações sobre o não-cumprimento do
disposto no art. 110 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, acrescentado pela Emenda à Constituição n° 52, de
29/12/2001. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 102/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro dos Transportes com vistas a que seja
verificada a possibilidade de se realizar a duplicação da BR-262,
especialmente entre as cidades de Betim e Luz.

N° 103/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam elaborados projetos de engenharia visando à
pavimentação da BR-335, no trecho entre as cidades de Bom
Sucesso e São Tiago.

N° 104/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando sela
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formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
com vistas a que sejam elaborados projetos de engenharia visando à
pavimentação da BR-430, no trecho entre as cidades de lgaratinga e
São Gonçalo do Pará.

N° 105/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas a que seja
recuperada a Rodovia BR-262 na localidade próximo ao trevo de
Juatuba. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 106/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de
Presidente Juscelino pelo transcurso do 40° aniversário de sua
emancipação.

N° 107/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Monjolos
pelo transcurso do 40 0 aniversário de sua emancipação.

N° 108/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Felicio
dos Santos pelo transcurso do 40° aniversário de sua emancipação.

N° 109/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Morro da
Garça pelo transcurso do 40° aniversário de sua emancipação.

N° 110/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Município de Datas pelos 40 anos de
sua emancipação política.

N° 111/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Município de Joaquim Felício pelos 40
anos de sua emancipação política.

N° 112/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Município de Santo Hipólito pelos 40
anos de sua emancipação política. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 113/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Rotary Club de Curvelo pelos 98 anos
de fundação do Rotary Internacional. (- A Comissão de Educação.)

N° 114/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Skal pelos 40 anos de sua fundação. (-
A Comissão de Turismo.)
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N° 115/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja

formulado apelo ao Ministro dos Transportes com vistas à construção
de uma passarela no trecho da BR-040 junto ao acesso principal do
CEASA, em Belo Horizonte. (- A Comissão de Transporte.)

N° 116/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Prudente de Morais pelos 40 anos de sua emancipação
político-administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 117/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Centro
Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo da EMBRAPA por seu
aniversário de fundação. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 118/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Cachoeira da Prata pelos 40 anos de sua emancipação
política. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 119/2003, do Deputado Durval Angelo, solicitando a inserção de
artigo do jornal "Estado de Minas" intitulado "Ações de um Bom
Prefeito" nos anais desta Casa. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 12012003, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Lagoa Formosa pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. (-
A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 121/2003, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que agilize a duplicação
da BR-381 - Belo Horizonte-Governador Valadares.

N° 122/2003, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro dos Transportes com vistas a que agilize a
duplicação da BR-381 - Belo Horizonte-Governador Valadares.

N° 123/2003, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que providencie o
recapeamento do trecho de estrada que liga o trevo da cidade de
Juatuba à cidade de Córrego Fundo. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

N° 124/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Cássia Paes por sua posse como
Presidente da Associação dos Municípios do Circuito do Ouro do



287
Estado de Minas Gerais. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 125/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Presidente do Rotary Club de
Conselheiro Lafaiete pelo aniversário de 40 anos dessa instituição. (-
A Comissão de Educação.)

N° 126/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o novo Presidente da COHAB-
MG por sua posse no cargo. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 127/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que envie a
esta Casa os documentos que menciona, referentes a precatórios
judiciais.

N° 128/2003, da Deputada Manha Campos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que preste as
informações que menciona, referentes à remuneração de membros do
Governo do Estado. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 129/2003, da Deputada Manha Campos, solicitando seja
formulado apelo aos Presidentes da República, da Câmara dos
Deputados, do Senado e do STF com vistas a que elaborem a lei de
iniciativa de que trata o art. 48, XV, da Constituição Federal. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 130/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Conceição
do Pará pelo transcurso do 40° aniversário de sua emancipação.

N° 131/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Leandro
Ferreira pelo transcurso do 40° aniversário de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 132/2003, do Deputado Ricardo Duarte, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma
Agrária providências para o atendimento das reivindicações dos sem-
terras envolvidos em conflito ocorrido em 22/2/2003, em Santa Vitória.

N° 133/2003, do Deputado Ricardo Duarte, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário de Defesa Social providências para apuração
das responsabilidades envolvidas em conflito entre integrantes do
MST e uma milícia armada, ocorrido em 22/2/2003, em Santa Vitória.
(- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)
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N° 134/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Ary Rodrigues por sua
posse no cargo de Presidente da Academia de Letras de São João
dei-Rei. (- À Comissão de Educação.)

N° 135/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando seja
formulado apeio ao Ministro dos Transportes com vistas a que dê
continuidade aos procedimentos referentes ao processo hcitatório da
Rodovia BR-265.

N° 136/2003, da Deputada Vanessa Lucas, pleiteando seja enviado
ofício ao Governador do Estado solicitando apoio e intermediação
junto ao Governo Federal para revogação do Decreto n° 4.594/2003. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 137/2003, do Deputado Wehton Prado, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado no sentido de que a Secretaria da
Educação repasse aos municípios mineiros os valores do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. (- A Comissão de
Educação.)

N° 138/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja enviado
ofício ao Secretário de Transportes e Obras Públicas solicitando o
término da obra da estrada que liga o Município de Cachoeira da
Prata a Maravilhas. (- A Comissão de Transporte.)

Do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja realizado nesta
Casa um fórum técnico sobre a reforma tributária.

Da Deputada Marília Campos e outras, solicitando que a Mesa da
Assembléia apresente projeto de resolução que garanta, no mínimo,
30% das vagas de membros desse colegiado às Deputadas eleitas. (-
A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado João Leite, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei n° 1.458/2001.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Rogério Correia e Vanessa Lucas.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do	Deputado	Antônio	Carlos	Andrada,	solicitando	o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.112/2000. (- Semelhante
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proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor
Viana.)
Do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando o

desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.513/2002. (- Idêntica
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton
Prado.)
Do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando o

desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.826/2001. (- Idêntica
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Paulo Piau.)

Do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao Vice-
Presidente da República e aos Senadores e Deputados Federais que
menciona com vistas a que peçam ao Ministro da Integração Nacional
que não permita o fechamento do escritório da ADENE em Montes
Claros. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Ana Maria.)

Do Deputado Jayro Lessa, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei n° 1.336/2000. ( Idêntica proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Carlos Pimenta.)

- A Mesa, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 8,
deixa de receber as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° /2003
Dispõe sobre a colocação, nas rodovias estaduais, das placas de

orientação que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - colocará, ao longo das rodovias estaduais,
a uma distância máxima de 20km (vinte quilômetros) uma da outra,
placas de orientação a que se refere o Anexo II da Lei n° 9.503, de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, com a indicação do
hospital mais próximo com infra-estrutura adequada para atendimento
de vitimas de acidentes de trânsito.

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

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2003.
Doutor Viana
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Justificação: A proposição ora apresentada pretende obrigar o

Estado, especificamente o DER-MO, a colocar placas de sinalização
nas estradas estaduais, indicando o hospital mais próximo e a
distância até ele. Esta medida irá assegurar soluções adequadas de
transporte de pessoas, priorizando a segurança e o pronto
atendimento das vítimas de acidente de trânsito ocorrido nas rodovias
estaduais. Essas placas também deverão orientar quanto a destino,
percurso e distância, e por serem educativas, deverão respeitar a
legislação vigente.

- Semelhante proposição foi desarquivada anteriormente pelo
Deputado Bilac Pinto.

PROJETO DE LEI
Veda a cobrança de valores a título de assinatura e franquia de

pulsos nas contas telefônicas das operadoras que atuam no Estado e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E vedada às operadoras de telefonia fixa que atuam no

Estado a cobrança de quaisquer valores a título de assinatura ou
franquia de pulsos dos usuários dos serviços de telefonia fixa.

Art. 20 - No caso de descumprimento do disposto no art. 1°, ficam os
usuários dispensados do pagamento dos valores indevidamente
cobrados, bem como ficam as operadoras obrigadas a indenizar o
usuário em quantia igual à cobrada.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: O art. 24, VIII, da Constituição Federal e o art. 10, XV,

"h", da Constituição Estadual dispõem sobre a competência
concorrente da União e do Estado para legislar sobre
responsabilidade por dano ao consumidor.

Os valores que são cobrados a título de assinatura e franquia de
pulsos são insuportáveis para a maioria da população brasileira e
representam, em média, quase 10% do valor do salário mínimo
vigente no País.

As telefonias fixas que operam no Estado tiveram lucro exorbitante
nos últimos anos. Em contrapartida a população, principalmente a de
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baixa renda, tem se sacrificado enormemente para manter-se em
dia com o pagamento de contas telefônicas em que o montante maior
da conta se refere à assinatura e franquia de pulsos.

Ora, as empresas recebem duas vezes pelo mesmo serviço. A
pessoa que está efetuando a chamada é obrigada a pagá-la. A
pessoa que recebe a chamada, pela via oblíqua da assinatura e
franquia de pulsos, também acaba por ter de pagar pelo mesmo
serviço. Deve-se inserir nesse gasto o preço com a compra do
aparelho de telefone.

Portanto, a pretensão deste projeto é, sobretudo, garantir aos
usuários o direito de pagar somente pelos serviços que lhes são
prestados e não pela simples potencialidade de um serviço a ser
prestado. Por estas razões elevo a matéria aos pares desta egrégia
Casa Legislativa, contando com sua aprovação.

PROJETO DE LEI N°/2003
Veda às empresas concessionárias de serviço público, às

sociedades de economia mista e às empresas públicas determinarem
a inscrição de usuários de seus serviços em cadastros de
inadimplentes e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica vedado às empresas concessionárias de serviço

público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista
atuantes no Estado de Minas Gerais inscreverem o nome, CPF ou
qualquer dado dos usuários de seus serviços em qualquer cadastro de
inadimplente.

Art. 2° - No caso de descumprimento do disposto no art. 1 0 , ficam as
empresas obrigadas a indenizar os usuários pelo dano moral sofrido,
independentemente da existência de débitos dos usuários para com
as empresas, na seguinte proporção:

- R$100,00 (cem reais) por dia em que o nome do usuário
permanecer no cadastro de inadimplente;

II - R$200,00 (duzentos reais) por dia, em caso de reincidência.
Art. 3° - As empresas indicadas no art. lO deverão determinar a

imediata retirada de todos os nomes que se encontram inscritos em
cadastros de inadimplentes, sob pena de aplicação do disposto no
inciso 1 do art. 21 desta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: O art. 24, VIII, da Constituição Federal e o art. 10, XV,

"h", da Constituição Estadual de 1989 dispõem acerca da competência
concorrente entre União e Estado quanto a matéria de
responsabilidade por dano ao consumidor.

Certo é que ninguém poderá ser submetido a constrangimento em
razão das relações de consumo. As empresas que são submetidas ao
crivo da lei que propomos têm ligação com o poder público.
Principalmente no que diz respeito ás concessionárias de serviço
público, não se deve permitir que se submetam os usuários, escravos
da necessidade de seus serviços, aos constrangimentos resultantes
da inscrição em cadastro de inadimplente.

Muitas vezes, por causa de valores irrisórios e por falhas
decorrentes das próprias concessionárias, o nome de alguns usuários
vai para os cadastros, o que os obriga a entrar em uma verdadeira
batalha, geralmente judicial, para retirá-los e para receberem
indenização por danos morais.

A existência de normas administrativas, que não são leis, editadas
por órgãos e agências federais, não impede nem prejudica a
aprovação deste projeto, que se aprovado, terá força de lei e colocará
Minas Gerais em uma posição de destaque na defesa dos direitos do
consumidor.

Por essas razões submeto a matéria aos pares desta Casa
Legislativa, contando com sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Maria José Haueisen.

PROJETO DE LEI N°
Dispõe sobre a fixação de distância mínima entre equipamentos de

medição eletrônica de velocidade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica estabelecido o limite mínimo de distância de seis

quilômetros para a instalação e localização de equipamentos de
medição eletrônica de velocidade dentro do mesmo município.

10 - Consideram-se equipamentos de medição eletrônica de
velocidade os radares fixos, as lombadas eletrônicas e todo e
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qualquer	equipamento	usado	para	auferir	velocidade
eletronicamente.

§ 2° - Excluem-se desta lei os radares móveis operados por pessoa
humana e que possuem caráter de presença esporádica.

Art. 20 - Os Poderes Executivos responsáveis pelos equipamentos
de medição eletrônica de velocidade já existentes e que se encontrem
em descordo com esta lei têm o prazo de noventa dias a contar da
data de sua publicação para regularizá-los, em acordo com o artigo 1°
desta lei.

§ 1° - O descumprimento da regularização no prazo fixado no artigo
20 pelo Poder Executivo responsável implicará na ineficácia de toda e
qualquer penalidade proveniente dos equipamentos irregulares.

§ 20 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta dos Poderes Executivos responsáveis pelos equipamentos de
medição eletrônica de velocidade que necessitem de regularização de
acordo com 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, de fevereiro de 2003.
Antônio Genaro
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo estipular uma

distância mínima para a localização de equipamentos de medição
eletrônica de velocidade, na sua grande maioria constituídos por
"radares eletrônicos". Existem outros equipamentos, como as
'lombadas eletrônicas" e até semáforos que vêm sendo equipados
com radares, tudo com o intuito de medir a velocidade de veículos
automotores, objetivando a aplicação das penalidades previstas na
legislação competente.

Recentemente, o Brasil adotou uma nova política em relação ao
trânsito, inaugurada com o Código de Trânsito Brasileiro. Todas as
medidas adotadas se mostraram como uma forma de educar o
cidadão brasileiro. Mesclaram-se normas jurídicas, campanhas de
conscientização e fiscalização do poder público. O objetivo dessa
política nunca foi o de penalizar, mas sim o de educar.

Mas não é isso o que a prática tem feito. O desvirtuamento dessa
política de conscientização é crescente. Instrumentos como os
medidores eletrônicos de velocidade estão sendo usados, em grande
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parte, não mais dentro dessa política, muito menos como forma de
propiciar mais segurança a população. O que presenciamos é a
utilização desses equipamentos como forma de arrecadação, intuito
nunca contemplado pela legislação brasileira, nem mesmo pela
legislação que trata da matéria, sacrificando-se, assim, os cidadãos
com a instalação de inúmeros radares, que não obedecem a nenhuma
normatização e são instalados sem critério, ou seja, ao mero arbítrio
do Poder Executivo.

Portanto, faz-se necessário que exista uma regulamentação quanto
à instalação desses equipamentos, para que eles sejam utilizados
dentro do intuito maior a que deveriam se destinar: educação no
trânsito.

Pela importância e alcance social de tal projeto, contamos com o
apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

- A Presidência deixa de receber o projeto de lei nos termos da
Decisão Normativa n° 8/2000.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Doutor Ronaldo, Maria Tereza Lara, Roberto Carvalho, Laudelino
Augusto, Marília Campos e Rogério Correia (4).

Questão de Ordem
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente e Srs. Deputados,

quero registrar a alegria desta Casa em receber o Secretário de
Estado da Agricultura, Deputado Federal Odelmo Leão, que aqui
comparece para prestigiar esta Casa e especialmente a Comissão de
Agropecuária. Isso é fundamental para nós Deputados e para a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais e especialmente para a
agropecuária em Minas Gerais. S. Exa. o Sr. Secretário demonstra,
com sua presença aqui, sua grande preocupação com a situação do
produtor rural em Minas Gerais, particularmente com o pequeno
produtor rural.

Esta Casa, através de alguns dos nossos Deputados, já fez
pronunciamentos importantes nesse sentido e nessa direção.
Precisamos formar uma corrente forte para defender o produtor rural,
particularmente o pequeno produtor rural e o trabalhador rural.
Precisamos levar em conta a produção agropecuária em Minas Gerais
e a geração de empregos no meio rural em Minas Gerais.
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Nos aqui estamos querendo dizer ao Governo de Aécio Neves,

através do ilustre Secretário Deputado Federal Odelmo Leão, que
estamos aqui para apoiá-lo em todos os sentidos a bem do produtor
rural e da agropecuária em Minas Gerais. Muito obrigado.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro

Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, o cargo de Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa faz com que eu tenha de assumir posições nem
sempre muito confortáveis. Refiro-me, especialmente, ao Projeto de
Resolução n° 232/2003, de autoria da Mesa da Assembléia.

O desconforto da Presidência da Comissão de Constituição e
Justiça deve-se, em primeiro lugar, à premente necessidade de
informar ao Plenário que o referido projeto de resolução merece
estudos mais acurados por esta Casa de leis. Sinto-me desconfortável
porque tenho de afirmar aos colegas Deputados que, pelo texto
apresentado ao exame, a Mesa pode estar sendo induzida a erro.

Em segundo lugar, não bastasse essa incômoda posição de vir a
público criticar uma proposição da Mesa, incumbe-me informar que
apresentarei, ao final de minha fala, requerimento solicitando a
remessa do mencionado projeto de resolução à Comissão de
Constituição e Justiça para exame, nos termos do Regimento Interno.

Não me arvoro em dono da verdade. Não é do meu feitio tal
procedimento •e nunca me atrevi a fazer afirmações levianas,
principalmente na área do direito constitucional, seara em que aprendi
a trafegar graças ao exercício de cargos públicos que me obrigaram a
estudar mais de perto as Constituições da República e do Estado de
Minas Gerais. Aprendiz, portanto, do Direito Constitucional, tenho pela
Carta Magna da República e pela Constituição mineira, matriz de
nossas leis, o respeito próprio de quem está em constante
aprendizado. Por essa razão, tomo a liberdade de trazer à apreciação
do Plenário uma informação e um requerimento.

A informação diz respeito ao conteúdo do Projeto de Resolução n°
232/2003. A Mesa da Assembléia apresenta um texto composto por
quatro artigos. A síntese é muito bem-vinda e é essencial para a
formulação dos textos legais. Ocorre, porém, que devemos estar
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atentos para não fazermos confusão entre a síntese exigida pelo
texto legal - que podemos chamar de clareza da norma - e aquela
que podemos chamar de síntese da conveniência - que constitui a
apresentação de um texto com o objetivo de nele esconder o principal,
de ocultar a sua essência.

Dos quatro artigos do Projeto de Resolução, os arts. 3 0 e 40 cuidam
de repetir o que é igual em todo texto normativo, isto é, a cláusula de
vigência, que determina a partir de quando a lei entra em vigor, e a
cláusula revogatória, em que são apontadas as normas a serem
revogadas a partir da vigência da nova lei.

Restam, assim, dois artigos: o primeiro e o segundo. No primeiro,
em que se poderia pensar em brilhante poder de síntese, temos, na
verdade, uma repetição do que a Constituição do Estado e o
Regimento Interno da Assembléia já determinam. E tão pequeno o
"caput" do art. 1° que posso lê-lo: "A Mesa da Assembléia compete a
direção dos trabalhos da Assembléia Legislativa".

Não há, portanto, novidade alguma nessa afirmação. O que , há de
novo é a abordagem do parágrafo único do referido art. 1°. E nele,
nesse parágrafo único, repita-se, que as coisas começam a fugir do
controle. Ou, se analisado por outro lado, as coisas começam a ser
terrivelmente controladas.

Explico-me. A estrutura administrativa da Assembléia Legislativa
sempre foi objeto de lei. Como se trata de assunto de sua específica e
própria competência, a Constituição do Estado determina que a lei
destinada a cuidar de assuntos próprios do Poder Legislativo tramite e
ganhe o "status" de norma legal em forma de resolução. Dessa
maneira, toda resolução da Assembléia Legislativa é discutida e
votada pelo Plenário, com o cumprimento de todas as formalidades
procedimentais.

O referido parágrafo único do art. P inova esse procedimento e
determina que a estrutura da Assembléia e as atribuições de suas
unidades administrativas serão objeto de deliberação da Mesa.

Velam os Srs. Deputados que a síntese é tão apertada que pode ser
resumida na seguinte frase: o objetivo do projeto de resolução é retirar
do Plenário o poder de decidir sobre seu próprio destino e transferir
esse poder para a Mesa da Assembléia.
O projeto comete, a partir daí, um erro mortal para sua
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sobrevivência. Dai o meu entendimento de que a Mesa foi induzida
a erro. Acompanhem, por favor, Srs. Deputados, meu raciocínio, para
que eu possa demonstrar o que pode estar acontecendo. É simples. A
justificação do projeto de resolução afirma que o parágrafo único é
proposto para que a Assembléia formule sua ação a partir da Emenda
à Constituição Federal n° 32, de 11/9/2001. Ora, aqui as coisas
ficaram muito apertadas para meu entendimento. Explico-me: A
Constituição Federal sofreu, por meio da Emenda n° 32, reparos em
nove de seus artigos.. Como no caso especifico, os artigos que foram
alterados são os de números 48 e 84, somente a eles nos deteremos.
Esclareço, contudo, que essa Emenda n° 32 foi a que reduziu a
competência do Presidente da República para editar medidas
provisórias.

Observe-se, então, o contexto da Emenda n° 32: ela foi editada para
coibir abusos dá Presidência da República e, a um mesmo tempo,
resguardar ao legislador federal a possibilidade de o exercício da
Presidência não ser engessado pelo Poder Legislativo. Assim, dos
nove artigos que foram alterados pela Emenda n° 32, sete cuidam
especificamente de medidas provisórias e da análise do veto pelo
Poder Legislativo Federal. Nas demais, o art. 48 cuida do que
compete ao Poder Legislativo com a sanção do Presidente da
República e o art. 84 trata do que compete privativamente ao
Presidente da República, sem interferência do Poder Legislativo.

O art. 48 está inserido no Título IV que cuida da Organização dos
Poderes. Ele é o primeiro artigo da seção que cuida das Atribuições
do Congresso Nacional. Seu "caput" assim está redigido: "Cabe ao
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, ( ... )
dispor sobre todas as matérias de competência da União,
especialmente sobre:" Aí são listados 15 incisos. A Emenda n° 32,
fundamento basilar do projeto de resolução, altera a redação dos
incisos X e XI. Esses incisos vigoram hoje com a seguinte redação:
inciso X: "criação, transformação e extinção de cargos, empregos e
funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, inciso VI,
alínea 'b". O inciso Xl, por sua vez, determina "criação e extinção de
Ministérios e órgãos da administração pública.".

Efetivamente, no popular, esse art. 48 fala o seguinte: compete ao
Congresso Nacional elaborar as leis que serão sancionadas pelo
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Presidente da República especificamente sobre a criação,
transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas,
observado o que determinada o art. 84, bem como a criação e a
extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.

E o que fala o art. 84, inciso VI, alínea "b"? Determina que "compete
privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto,
sobre a organização e funcionamento da administração federal,
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de
órgãos públicos e a extinção de funções ou cargos públicos, quando
vagos".

Observamos, então, que até aqui a Constituição da República não
determina que o Poder Legislativo dos Estados membros deva
proceder da mesma forma que o Poder Executivo Federal, que é
obrigado a agir nos estritos termos da Constituição da República.

Também isso não poderia ser diferente. A mesma Constituição
Federal, em seu art. 25, quando trata dos Estados federados,
determina que se organizem e que sejam regidos pelas Constituições
e leis que, adotarem, observados os princípios da Constituição
Federal. Cada Estado federado deverá se organizar de acordo com a
sua Constituição e as leis que venha a adotar. A única exigência é o
respeito aos princípios da Constituição Federal.

Sabemos que uma mera norma de ação administrativa do Poder
Executivo não é um principio constitucional que os Estados federados
têm, obrigatoriamente, de adotar. Os princípios constitucionais que
devem ser obedecidos são, por exemplo e entre outros, a proibição do
racismo, a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência no trato da administração pública,
a inviolabilidade da vida privada, da intimidade, da honra e da imagem
das pessoas, a livre manifestação do pensamento e outros mais do
mesmo jaez.

E evidente que a assessoria que preparou o projeto de resolução
induziu a Mesa da Assembléia a erro. O que fundamenta a ação do
projeto é, exatamente, o que não permite que prospere. Afinal de
contas, quando a Constituição Federal afirma que o Presidente da
República, por decreto, pode dispor sobre a organização e o
funcionamento da administração federal, quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, não
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está obrigando que os Estados federados façam o mesmo. Não vi
onde está expressa essa obrigatoriedade na Constituição da
República.

Ao contrário, a Emenda Constitucional n° 32, quando determina que
compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da
República, dispor sobre a criação, a transformação e a extinção de
cargos, empregos e funções públicas, está, na verdade, obrigando
que tais assuntos sejam objeto de leis. A matéria sobre a qual a Mesa
da Assembléia pretende deliberar é de competência exclusiva do
Plenário.

E inadmissível, portanto, que um projeto de resolução utilize a
Constituição Federal para induzir a Mesa ao raciocínio perverso de
ferir norma da Constituição mineira.

O art. 62 da nossa Constituição Estadual determina que compete
privativamente à Assembléia Legislativa, entre outras coisas, dispor
sobre sua organização, funcionamento e polícia, sobre a criação,
transformação ou extinção de cargo, emprego e função de seus
serviços, sobre a sua administração indireta e sobre a fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
Lei de Diretrizes Orçamentárias. E competência da Mesa a iniciativa
da proposição, conforme determina o art. 66, inciso 1, alínea "d", da
Constituição do Estado.

Portanto, a matéria é indelegável. A Constituição diz ser privativo da
Assembléia, e não da Mesa da Assembléia, legislar sobre a sua
própria estrutura. Não concebo que o Plenário venha abrir mão de
seus direitos constitucionais e permita que um grupo de sete pessoas,
por mais competentes que sejam, executem as funções precipuas de
setenta e sete outras.

Não podemos nos esquecer de dois itens fundamentais. O primeiro
deles diz respeito ao caráter colegiado da Assembléia Legislativa.
Este é um poder coletivo. A Mesa é tão-somente - e já é muito - a
responsável pela condução deste colegiado nas trilhas da
constitucional idade, do regimento e da cega obediência às leis.

Não podemos nos esquecer disto: nós, Deputados, formamos um
poder colegiado, que só existe porque cada um existe. O voto que
cada um de nós carrega nos confere a autoridade para falar
individualmente sobre a parcela do povo que cada um representa.
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Nossas vozes unidas e definidas pelas normas regimentais de
votação representam o poder do povo de Minas Gerais.

No Poder Executivo, isso não acontece. Alguém já viu um Secretário
de Estado definir, em seu próprio nome, ações do Executivo? Quem
assim agiu, ou tentou agir, sofreu demissão, porque o Poder Executivo
está centrado naquela pessoa que foi ungida, sagrada e legitimada
pelo voto majoritário da vontade soberana do povo: o Prefeito, o
Governador e o Presidente da República.

A segunda coisa de que não podemos nos esquecer é que, caso
esse projeto venha a ser aprovado, esta Casa, além de dar um tiro em
seu próprio pé - ou seria no seu coração? -, estaria abrindo as portas
para que medida análoga seja realizada no Tribunal de Justiça, no
Ministério Público e no Tribunal de Contas.

Este Poder e esses órgãos, seguindo o mesmo raciocínio, estarão
cuidando de administrar seus espaços funcionais a partir de
resoluções próprias. E aqui, pergunto a cada Deputado: podemos
permitir isso? Podemos deixar que o Tribunal de Justiça, o Ministério
Público, o Tribunal de Contas passem a legislar sem a anuência desta
Casa? Que Poder queremos ser? O Poder de quem decide ou aquele
próprio de caudatários dos déspotas?

Déspotas porque não vejo a Mesa desta Casa responsável por esse
projeto. Vejo o projeto ruim, nascido sob desejos escusos, porque não
consigo visualizar seus verdadeiros propósitos. E vejo que a Mesa foi
induzida a erro. Seria o caso de se perguntar ao Presidente: Deputado
Maury Torres, de onde surgiu essa idéia? A Mesa foi devidamente
informada das graves conseqüências que poderão advir da aprovação
dessa teratológica figura?

Assusta-me, ainda mais, quando vejo a ironia que existe no art. 20
desse projeto fantasmagórico. Explico-me: o art. 1 0 do projeto,
conforme analisado, pretende fazer com que o Plenário abdique de
suas funções precípuas, transferindo-as para a Mesa da Assembléia.
O art. 20 vem dizer que o sistema de carreira dos servidores será
objeto de resolução. Aí fiquei mesmo estarrecido. Quem vai falar
sobre a estrutura da Casa é a Mesa, por deliberação. Ao Plenário,
pobre e mitigado, sobrará a definição do sistema de carreira dos
servidores, por resolução. E mais ou menos assim: quem pode o
mais, o Plenário, falará sobre o menos. Quem pode o menos, a Mesa,
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falará sobre o mais. Dessa maneira, Srs. Deputados, resumindo:

1° - O que mais me preocupa são os possíveis desdobramentos que
uma medida como essa pode acarretar. Imagine-se um projeto de lei
que trata da lei orgânica do Tribunal de Contas e que, espelhando-se
no exemplo desta Casa, traga um dispositivo idêntico ao art. 1° da
resolução. Por um dever de coerência, só nos restaria silenciar. A quê
ficaria reduzido o poder de fiscalização e controle desta Casa
Legislativa? Não podemos abdicar da nossa missão constitucional e
política de controlar e fiscalizar a estrutura administrativa do Judiciário,
do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Poder Executivo. Não
podemos, em última análise, criar um precedente contra nós mesmos.

20 - O Projeto de Resolução n° 232/2003 fundamentou-se em
premissa errada, uma vez que tem como justificativa a necessidade
de adequação da ordem jurídica estadual à nova redação do inciso VI
do art. 84 da Constituição da República. Cabe cogitar dessa suposta
necessidade de adequação. Adequar o quê? Afinal, a Emenda n° 32,
dando nova redação ao citado inciso constitucional, referiu-se apenas
à administração pública federal, ainda assim, mencionando somente o
Executivo da União. Com relação às Casas Legislativas, de qualquer
esfera de poder, nada foi dito. Manteve-se intacta a prerrogativa do
Plenário da Câmara e do Senado para dispor sobre a sua estrutura
administrativa, como também intacta permaneceu a competência
deste Plenário para tratar da matéria. E nem poderia ser diferente,
pois o Legislativo é um órgão colegiado. Afinal, como disse - e repito -
a responsabilidade, nesta Casa, é de todos nós.

30 - Entendo que a Mesa é tão-somente o meio pelo qual a nossa
vontade se expressa, jamais um substituto dessa vontade. O papel da
Mesa Diretora - e isso é preciso ficar bem claro - é o de coordenar os
trabalhos do Plenário, organizar o processo de votação e deliberar
sobre questões de cunho essencialmente administrativo. A
configuração orgânica do Legislativo é assunto de interesse de todos
os Deputados, competindo-nos não só defender essa prerrogativa,
mas, acima de tudo, assumi-Ia.

41 - Assim, na condição de Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça, julgo-me no dever de denunciar o que para mim se afigura
uma verdadeira delegação legislativa disfarçada. Afinal, a criação e
extinção de órgãos, bem como o cometimento de atribuições a
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unidades administrativas, devem ser feitos mediante resolução,
instrumento normativo com torça de lei, sujeito ao debate público na
instância institucional dotada de representação popular, que é o
Plenário deste parlamento. Trata-se da observância ao princípio
constitucional da legalidade, uma das vigas mestras do Estado
democrático de direito.

5° - A delegação do art. 1° gera apenas uma aparência de
legalidade, já que o seu verdadeiro efeito é o de usurpar uma
competência constitucional do Plenário. E aqui reside a mais absoluta
ilegalidade.

60 - Também o art. 2 0 desse projeto causa grande preocupação. A
pretexto de se disciplinar a carreira dos servidores da Casa, na
verdade o que se faz é implodi-la, pois são revogadas as atuais
disposições que tratam da matéria, prevendo-se sua nova
estruturação para um futuro incerto, em franco desacordo com o
comando constitucional que determina a existência de carreira no
âmbito do serviço público.

7° - Em face dessas considerações, impõe-se que o Projeto de
Resolução n° 232/2003 seja submetido à apreciação jurídica do órgão
competente desta Casa, razão pela qual aproveito o ensejo para
apresentar requerimento de distribuição do projeto à Comissão de
Constituição e Justiça, escrito nos seguintes termos:

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, o Deputado que este subscreve, nos termos dos arts.
183 e 233, XV, do Regimento Interno, vem requerer seja o Projeto de
Resolução n° 232/2003 encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, para receber parecer previamente à discussão e à votação da
proposição em Plenário".

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela condescendência de me
estender o prazo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Mauri

Torres, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores,
imprensa mineira, antes de abordar os temas que me trazem hoje à
tribuna da Assembléia, quero dizer em meu nome e em nome do meu
partido, o PDT, que estamos acompanhando a tramitação do Projeto
de Resolução n° 232/2003, e a posição da bancada é a de que deve
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haver uma maior discussão, um maior diálogo para que possamos
efetivamente dar um passo certo sem prejudicar direitos adquiridos,
principalmente dos funcionários que fazem o dia-a-dia e a história
deste Legislativo. Esse o posicionamento do PDT.

O Ministro dos Transportes, nosso ex-colega Anderson Adauto, ao
assumir o Ministério, enfrentou uma posição extremamente difícil,
mas, com muita tranqüilidade e competência, conseguiu transpor as
turbulências do começo do Governo e já mostra um programa, um
plano de ação, que é importante para o nosso País e especialmente
para o nosso Estado.

E não poderia ser diferente, quem conviveu com Anderson Adauto,
nesta Casa, quem o conheceu sabe perfeitamente que não é à toa
que ele está no Ministério dos Transportes. Sabe da sua competência
e da sua capacidade. Tínhamos a certeza absoluta de que ele, aos
poucos, conseguiria superar as dificuldades e apresentar uma
proposta de trabalho como está apresentando. Talvez seja um dos
poucos Ministérios que tenha agido assim.

Essa proposta de trabalho é interessante porque o Ministro
Anderson Adauto, pela primeira vez na história do Ministério dos
Transportes, propõe diálogo mais aberto. Propôs sair de sua cadeira
em Brasília para dar início a um amplo processo de discussão. E o
que está fazendo, o que esperávamos dele, e é disso que o Brasil
precisa. Dialogou com o Prefeito de Belo Horizonte e, por meio desse
diálogo, concretizou a proposta de recuperação do anel rodoviário de
Belo Horizonte. Esteve recentemente no Sul de Minas, na cidade de
Poços de Caldas. Certamente, medidas importantes serão tomadas
para a recuperação da malha viária sul-mineira.

A Deputada Ana Maria, brava defensora da questão, demonstrou
por diversas vezes seu interesse em trazer à tona os problemas da
malha viária de nossa região. Outros Deputados como Wanderley
Ávila, Gil Pereira, Presidente da Comissão de Transportes, e o
Ministro Anderson, por iniciativa da Comissão de Transportes
Comunicação e Obras Públicas, também o fizeram. Foi inclusive tema
de nosso pronunciamento há 15 dias.

Anderson Adauto estará em Montes Claros no dia 14 de março,
sexta-feira, às 10 horas da manhã para discutir um programa de ação
do Ministério dos Transportes para o Norte de Minas. Isso é muito
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bom e vem em boa hora. O Ministro Anderson Adauto conhece os
problemas e se expõe. E muito bom quando se vê uma autoridade se
expor e predispor ao diálogo. Há pessoas em Brasília que são como
fantasmas. Nunca são vistas, mas sabe-se que lá estão. O Ministro
Anderson Adauto discutirá conosco a situação da BR-135. Essa
rodovia tem matado muitas pessoas. Tem desafiado outros Ministros e
governantes, mas ela permanece da mesma forma, trazendo
transtornos para o transporte no Norte de Minas Gerais. Há pouco
tempo, era denominada rodovia da morte. Tem sido causadora de
acidentes fatais envolvendo importantes pessoas da região. Foi
causadora do acidente fatídico envolvendo professores da
UNIMONTES no ano passado, tirando a vida de, mais de dez pessoas.
Tem causado grande prejuízo à bolsa popular. E uma rodovia que tem
merecido posicionamentos firmes de toda a bancada norte-mineira.

O Ministro Anderson Adauto terá conhecimento do trecho da BR-251
que liga Montes Claros à Serra de Francisco Sá, rodovia federal por
onde passam cerca de seis mil carretas por dia. E raro o dia em que
não há acidente fatal. Por inúmeras vezes, estivemos com o
Presidente da República, levando esse pleito, e Fernando Henrique
Cardoso o deixou no esquecimento. No dia 10, o Ministro estará em
Montes Claros debatendo com as autoridades, com a Associação
Comercial Industrial, com os Deputados e com toda a sociedade
norte-mineira, que não mais aceita o descaso e a situação em que se
encontra a BR 135.

O Deputado Gil Pereira (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. por seu
pronunciamento. V. Exa. levou ao Ministério Público a questão das
estradas de Minas Gerais, principalmente das BR5-1 35 e 040. Não
tenho dúvidas de que a Casa prestará relevante serviço à comunidade
norte-mineira e, juntamente com o Ministro Anderson Adauto, o
Deputado Agostinho Patrús e o Diretor-Geral do DER, que estará
presente. Não tenho dúvidas de que resultados práticos sairão dessa
audiência pública. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Deputado Gil Pereira, pelo
seu pronunciamento.

Queremos mostrar ao Ministro dos Transportes, nosso ex-colega
desta Casa, o Deputado Anderson Adauto, a situação de 50
municípios norte-mineiros, que não possuem suas vias de acesso
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asfaltadas. Indagaremos, porque perguntar não faz mal a ninguém,
como ficará a situação do ex-Governador Itamar Franco, que recebeu,
no final do ano passado, R$780.000.000,00 do dDE, que deveriam
ser aplicados na malha viária mineira. Hoje, por coincidência, estive
no DER, que não tem nem mesmo borra de asfalto para tapar
buracos. Alguém terá de prestar contas desses recursos, originários
do Ministério dos Transportes, que foram repassados a Minas para a
recuperação da malha viária. Mas o DER nos garantiu que não tem,
em caixa, um centavo do Governo Federal. E importante que o
Ministro Anderson Adauto tome conhecimento desse fato. Disseram
que os recursos foram usados para pagar o 13° salário do
funcionalismo público. Não se podem pegar recursos destinados à
malha viária e aplicá-los no pagamento do funcionalismo. Isso é
irresponsabilidade administrativa. Alguém terá de arcar com as
conseqüências.

O segundo tópico do meu pronunciamento diz respeito a um
problema difícil que estamos enfrentando no Norte de Minas,
especialmente em Montes Claros. Tenho certeza de que é um
problema das grandes e médias cidades mineiras. Refiro-me à
segurança pública. Montes Claros, há alguns anos, era tão pacata,
que podíamos deixar os vidros do carro abertos, ir aos bancos com
segurança, ao mercado, enfim, podíamos andar livremente pelas ruas.
Hoje, é uma cidade sitiada. O estado de sítio é do cidadão, que fica
preso em casa. Estão ocorrendo mortes violentas, estúpidas, como
aconteceu com um comerciante que foi ao CEANORTE, o CEASA de
Montes Claros, fazer suas compras, e levou um tiro, sendo
assassinado diante de dezenas de pessoas. Outro exemplo foi o do
jornalista Rosalvo Bastos, que morreu no ano passado, em pleno
centro de Montes Claros, assassinado juntamente com sua noiva.
Esse crime caiu no esquecimento. Dizem que existem forças
misteriosas e poderosas por trás. Mas não existe força maior do que a
da justiça.

Peço ao Deputado Sargento Rodrigues, nosso companheiro de
bancada, Presidente da Comissão de Segurança Pública, que a
primeira audiência dessa Comissão fora de Belo Horizonte seja
realizada em Montes Claros, para que possamos discutir, prestar
algum tipo de conta à sociedade. Não é possível que a cidade tenha
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uma Delegacia Regional de Segurança Pública, mas não tenha a
sua sede, e utilize prédios alugados, sem a mínima condição de
funcionamento.

Temos um batalhão de polícia que presta grandes serviços à região
norte-mineira, mas que, há muitos anos, não tem acréscimo no seu
efetivo. O Governador Itamar Franco prometeu helicóptero para a
Polícia Civil. A sociedade de Montes Claros mobilizou-se e construiu
hangar com oficina, mas, até hoje, nem sequer rastro de helicóptero
existe. Ficou apenas na promessa. Trata-se de situações engraçadas.
Porém, mais engraçado ainda é ficarmos desta tribuna cobrando,
discutindo e trazendo os problemas à tona, porque o que se fala entra
num ouvido e sai pelo outro ouvido das autoridades responsáveis pela
nossa segurança pública.

Sargento Rodrigues, V. Exa. deve ter recebido meu requerimento.
Gostaria de pedir-lhe: pelo amor de Deus, realize audiência pública
em Montes Claros. Estivemos com o Dr. Lúcio Urbano, que se
prontificou a ir a essa cidade. Queremos levar ainda o Comandante da
Polícia Militar. O que acontece lá é o espelho do Norte de Minas.
Trata-se de região que é rota do narcotráfico.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V.
Exa., Deputado Carlos Pimenta, pela lucidez no seu pronunciamento
ao traçar um raio X perfeito sobre a questão da segurança pública no
Norte de Minas. Na qualidade de Presidente da Comissão de
Segurança Pública desta Casa, daremos a melhor acolhida ao
requerimento de V. Exa e iremos, a pedido do Deputado Alberto
Bejani, Vice-Presidente dessa Comissão, até à Penitenciária de Juiz
de Fora, que está sendo inaugurada. Afirmo a V. Exa. que seu
requerimento será aprovado e que teremos o maior prazer em atendê-
lo, assim como os Deputados Rogério Correia, Alberto Bejani,
Leonardo Moreira e Olinto Godinho, membros dessa Comissão.

Por diversas vezes, tenho ocupado esta tribuna e gritado aos quatro
cantos do Estado, para que possamos ser atendidos. Devemos nos
unir. Hoje, aprovei requerimento na Comissão de Segurança Pública,
solicitando ao Secretário da Fazenda o envio de informações, em
valores específicos, sobre os recursos arrecadados com a cobrança
da taxa de segurança pública nos anos de 2001 e 2002, com a devida
aplicação desses recursos. Essa é a ferramenta que precisamos para
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cobrar do Executivo. V. Exa., assim como este Deputado, de forma
isolada, não terá muito êxito, mas, à medida que exercermos
plenamente nosso papel de legisladores e fiscalizadores dos atos do
Executivo, conseguiremos as respostas que precisamos. Portanto, V.
Exa. terá notícia até mesmo dos valores pagos pelo cidadão em 2001
e 2002, de forma a comprovar se estes foram devidamente aplicados
na área de segurança pública.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte de V. Exa., que
enriqueceu nosso pronunciamento.

Finalizando, fica convidada a sociedade norte-mineira para estarmos
com o Ministro dos Transportes, no dia 14, discutindo a questão da
malha viária na região. Posteriormente, marcaremos a audiência da
Comissão de Segurança Pública, objetivando encontrar uma fórmula,
não mágica, mas realista, de pé-no-chão, para trazer mais segurança
ao povo montes-clarense e norte-mineiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.
• Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente da Mesa da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri
Torres, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, funcionários da Assembléia
Legislativa, público que nos honra com sua visita, telespectadores da
TV Assembléia, instrumentos essenciais ao exercício da democracia,
os partidos políticos agregam os cidadãos comprometidos com a
participação na vida pública, assegurando a representação que
legitima o Estado democrático de direito. Os partidos são a síntese
dos pensamentos de pessoas que se propõem a direcionar sua
atividade cívica dentro dos princípios e diretrizes com os quais se
identificam. Se, de um lado, são a melhor forma de canalizar a
participação política dos cidadãos, de outro, devem ser o espelho dos
ideais dos seus filiados, que deles se aproximaram pela sintonia com
seu programa. Sou ardoroso defensor da fidelidade partidária e minha
trajetória reflete isso: permaneci durante 17 anos num mesmo partido.
Sei das críticas que são feitas às freqüentes trocas de partido por
parlamentares, em todos os níveis, e concordo com os que denunciam
trocas por mero fisiologismo ou interesses pessoais. Não se pode,
todavia, generalizar, atribuindo a toda mudança de partido essa
conotação de oportunismo. Há casos, lamentavelmente não raros, em
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que a convivência partidária torna-se difícil e até mesmo
impossível. É absolutamente necessário que as Comissões
executivas, que os filiados e eleitos falem a mesma língua. E
imprescindível que os partidos respeitem a identidade dos filiados e
dos eleitos. Estes, principalmente, devem manter sua atividade
partidária coerente com o seu discurso eleitoral.

Assim, impõe-me a ética e a lealdade a esta Casa e aos meus pares
fazer uma comunicação: a contragosto, e premido por fatos que não
me deixam outra alternativa, estou deixando o PV. Encaminhei, há
alguns dias, à Comissão Executiva Estadual e à Justiça Eleitoral, as
devidas notificações, e venho fazê-lo agora nesta tribuna, tornando
pública minha decisão. Não foi uma decisão fácil. Precederam-na
muitas tentativas de entendimento com a Executiva Estadual. Todas
as mediações e contatos possíveis foram feitos para evitar essa
atitude extrema, que não via como opção. Mas fui forçado a adotar
essa medida, dado o desgaste no relacionamento com a Executiva
Estadual e diante da impossibilidade do diálogo, que tentei, sem
sucesso. Sou admirador das propostas contidas no Manifesto do
Partido. Desde o primeiro contato com as diretrizes programáticas,
tornei-me entusiasta e alinhei-me, totalmente, nas suas fileiras, tendo
levado a bandeira verde e a Bancada do PV a grande parte do nosso
Estado. Por inúmeras vezes, manifestei-me, publicamente, em
entrevistas para emissoras de rádio e televisão, de modo apaixonado
pela proposta partidária. Pensava, tamanha a sintonia com as idéias
do partido, que não conseguiria direcionar minha vida política fora
desse ideal. Descobri, lamentavelmente cedo demais, que o PV que
eu imaginava não era o PV que eu encontrei. O que busco está muito
distante do que revelou a prática partidária da Executiva Estadual.
Sou homem de palavra e faço questão de cumprir meus
compromissos. Mas prezo minha dignidade e não posso submeter-me
a ingerências que ultrapassam a razoabilidade. Acredito que os
partidos políticos, absolutamente indispensáveis à democracia, devem
estar acima dos interesses pessoais e não podem caminhar a reboque
de propósitos individualistas, que não contribuem para o crescimento
desses partidos. O respeito aos filiados deve estar presente nas
atitudes dos dirigentes e na transparência dos atos de gestão. Prezo a
orientação partidária e sempre fui disciplinado, tendo permanecido,
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como disse, por 17 anos no mesmo partido antes de me filiar ao
PV. Dei ao PV o melhor dos meus esforços.

Documento produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a mim
enviado pelo seu Presidente, diz textualmente: "O candidato Ronaldo
João da Silva contribuiu com mais de 50% de votos de seu partido, o
PV, em 27 municípios, ou seja, 'carregou' o partido ( ... )".

Creio que cumpri o meu dever. Fui tolerante, compreensivo e não
me furtei ao entendimento. Mas, ao deixar o Partido, não abro mão do
trabalho que me propus fazer. Continuarei buscando a preservação da
vida, a qualidade do ar, das águas, buscando soluções para os graves
problemas dos resíduos poluentes, lutando pela qualidade de vida e
por um país mais limpo para as futuras gerações.

Onde quer que esteja, e especialmente na minha atuação
parlamentar, serei defensor dessa causa, que é de toda humanidade.

Quero também, neste momento, comunicar à Casa que fui honrado
com um convite para integrar as fileiras do Partido Democrático
Trabalhista - o PDT, e que o aceitei após me inteirar do programa
desse valoroso partido, que julgo em consonância com os meus ideais
de trabalho e participação política.

Agradeço aos Deputados do PDT pelo gesto de confiança e espero
envidar esforços contínuos para corresponder a esse gesto, com
militância responsável e o melhor da atividade parlamentar. Agradeço
à Executiva Estadual do PDT e pretendo me empenhar pelo
crescimento do Partido, inclusive em Sete Lagoas, onde sou
majoritário."

Concedo aparte ao Deputado Sebastião Helvécio.
O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Dr. Ronaldo, quero,

em nome do nosso partido, PDT, dizer da alegria e da honra de tê-lo
em nossas fileiras.

Há muito tempo - V. Exa. sabe -, o PDT deseja ter nos seus quadros
uma figura política e humana da sua expressão. Quem conhece a
trajetória humana, a vivência política e a coerência de Dr. Ronaldo,
sabe o quanto sua presença engrandece qualquer partido político.

Se olharmos os dois braços do nosso partido - democrático e
trabalhista -, encontraremos em sua vida política, e particularmente no
exercício profissional, onde V. Exa. faz da Medicina um altar cívico da
democracia e do exercício profissional, os elementos fundamentais
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para saudarmos, com muita alegria e muita honra, a sua vinda para
o nosso PDT.

Tenho certeza de que, nesta Casa, a figura do Dr. Ronaldo,
compondo a Bancada do PDT, vai nos ajudar muito a tomar as
decisões corretas, que o povo mineiro espera da Assembléia e
particularmente do nosso partido.

Saúdo-o de modo efusivo e digo-lhe da alegria do PDT de Minas
Gerais, e da manifestação da própria executiva nacional do nosso
partido, quando souberam da possibilidade de sua filiação, de ter nos
quadros do PDT de Minas Gerais a brava figura que vem de Sete
Lagoas para enriquecer e mostrar o caminho ao PDT mineiro. Muito
obrigado pela sua vinda, para caminhar conosco nessa estrada tão
bonita da democracia e do trabalhismo nacional.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheiro,
assim posso dizer, já que V. Exa. o externou publicamente.

A Bancada do PDT é pequena, mas agora se engrandece muito com
sua vinda. V. Exa. pode ter certeza de que será muito bem acolhido
em nosso partido. Temos em nosso partido três Deputados que
também exercem a Medicina, os companheiros Marcelo Gonçalves,
Secretário Extraordinário da Reforma Agrária, Deputado Carlos
Pimenta e Deputado Sebastião Helvécio. Portanto, tenho certeza de
que sua decisão foi muito acertada, e de que encontrará nesse partido
o carinho e o acolhimento necessários para desempenhar seu papel
da melhor maneira possível.
Tenho certeza de que, na Comissão de Segurança Pública,

representando o PDT nesta Casa, estaremos também dando a nossa
contribuição para que V. Exa., da melhor maneira possível, possa
desempenhar-se bem em seu mandato e retribuir aos que, por meio
do voto, depositaram confiança em V. Exa. e o trouxeram a esta Casa.

Portanto, é uma alegria muito grande tanto para nós, do PDT,
quanto para a executiva estadual a sua presença aqui. Certamente
essa alegria também é compartilhada pelo companheiro Sebastião
Helvécio e os companheiros do Diretório Nacional. Tenho certeza de
que o nosso Líder maior, Leonel Brizola, está, neste momento,
satisfeito com a vinda de V. Exa.

Além disso, enviaremos correspondência ao Governador, falando da
presença de V. Exa. no nosso partido. Isso não só nos engrandece
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como dará grande contribuição para que o PDT volte a trilhar o
caminho devido nesta Casa e neste Estado.

Parabéns e nossos cumprimentos pela acertada decisão. Muito
obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero também, fazendo
coro com os companheiros Sebastião Helvécio e Sargento Rodrigues,
demonstrar e externar a minha satisfação partidária, de grupo e
pessoal em tê-lo em nosso partido. O pouco tempo de convivência
que tivemos foi suficiente para, analisando o seu comportamento e a
sua postura, ter a certeza de que V. Exa., além de compor a Bancada
do PDT, vem com uma proposta de coerência, de seriedade e de
responsabilidade.

O PDT nesta Casa é base de sustentação do Governador Aécio
Neves. Fazemos questão de demonstrar isso de público. Além disso,
acreditamos na sua postura e nas suas propostas como Governador.
O nosso partido tem compromisso com os princípios de moralidade e
transparência da Casa. Enfim, queremos que este Legislativo alcance
o nível e a postura parlamentar que deve ter.

Deputado Doutor Ronaldo, quero recebê-lo de braços abertos e
dizer que estamos mais fortalecidos pelo fato de sermos uma bancada
e tê-lo como nosso companheiro. Parabéns. Sei da sua dificuldade de
se afastar do PV, mas o PDT, feliz, abre as suas portas e os seus
braços para recebê-lo e acolhê-lo.

O Deputado Doutor Ronaldo - Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Milton.
O Deputado José Milton* - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas,

público presente, quero, fazendo coro com o Deputado Carlos
Pimenta, em relação à atuação do Ministro dos Transportes, Anderson
Adauto, do PL, dizer da sua preocupação em nos atender no último
sábado. O motivo da sua visita a Congonhas, divisa com Conselheiro
Lafaiete, foi o grave problema em um dos viadutos daquela rodovia,
próxima ao acesso a Ouro Branco. O trânsito da BR-040, intenso, de
cerca de 12 a 15 mil veículos por dia, infelizmente, foi desviado para
dentro de Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco, causando graves
transtornos. Inclusive, Conselheiro Lafaiete, cidade onde vivo, moro,
amanheço e anoiteço, é também vítima dos graves problemas
ocasionados por aqueles desvios.
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O Ministro se dispôs prontamente, aceitando o meu convite, a

visitar aquela obra e a determinar a recuperação daquele viaduto e a
execução de um trecho, ou seja, de um desvio de cerca de 500m.
Esse desvio é pavimentado, o que possibilita a solução do grave
problema que acarreta ao povo dessas cidades, com o tráfego de
carretas, ônibus e todo o movimento da BR-040.

Portanto, faço aqui uma menção ao trabalho do Ministro Anderson
Adauto, que fez uma viagem de emergência e cuidou dos interesses
do povo mineiro, dos transportadores e da população daquela região,
inclusive de Congonhas. Faço questão de ressaltar também o
empenho dos Prefeitos daquelas três cidades - de Conselheiro
Lafaiete, o Prefeito Vicente Faria, de Congonhas, o Prefeito Guálter
Monteiro, e de Ouro Branco, o Prefeito Hélio Campos -, que fizeram
parceria com o Ministério dos Transportes e resolveram prontamente
tomar as iniciativas que visaram ao desvio e à recuperação daquele
viaduto. As obras já estão em andamento.

Quero ainda fazer menção à Campanha da Fraternidade de 2003,
muito oportunamente voltada para o idoso, com o título "Vida,
Dignidade e Esperança", trazendo à tona para todos os brasileiros o
grave problema. Digo problema porque, infelizmente, a sociedade
brasileira e todos os seres humanos, de um modo geral, costumam
segregar idoso e não permitir que ele tenha o que é de seu
merecimento: respeito, carinho, dignidade, cidadania e cuidados
especiais. O idoso, que tanto já trabalhou pela sua nação, pela sua
família e pela sociedade de um modo geral, não recebe, no final de
sua vida, um tratamento à altura.

Hoje temos cerca de 9% da população com idade acima de 60 anos,
aproximadamente 15 milhões de brasileiros. E, pela estatística do
IBGE, deveremos ter nos próximos 20 anos o dobro dessa população,
ou, seja, cerca de 30 milhões de brasileiros.

E lamentável que o poder público não tenha uma política adequada
ao atendimento das necessidades da população idosa, merecedora do
nosso carinho e respeito.

A CNBB está, portanto, de parabéns por ter escolhido este ano à
Campanha da Fraternidade um tema voltado ao idoso. Não só a
CNBB, mas todas as igrejas, entidades e a sociedade de uma maneira
geral deveríamos, a partir dessa conscientização, passar a fazer uma

.



313
reflexão e a tomar uma postura diferente em relação aos idosos
com os quais convivemos diariamente e nos acostumamos a
amanhecer e a anoitecer, possibilitando-lhes uma condição de vida
mais digna, confortável e respeitosa, de acordo com tudo aquilo que
eles já possibilitaram e fizeram para cada um de nós.

O nosso Papa João Paulo II, no lançamento da Campanha da
Fraternidade, na carta aos anciãos, definiu muito bem a situação do
idoso, não só no Brasil mas em todo o mundo, quando diz: "O idoso
sentir-se-á parte viva da sociedade se for acolhido, de preferência e
se possível, em ambiente onde ele é de casa, entre os parentes,
conhecidos e amigos, e pela sociedade, em cujo âmbito possa prestar
algum serviço voluntário, ao invés de ser jogado em um asilo, onde
raramente poderá viver os dias que lhe restam com dignidade,
esperança de vida e em plenitude.".

O nosso Papa João Paulo II, por meio de uma carta do Bispo
Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da CNBB, D. Raymundo
Damasceno Assis, natural de Conselheiro Lafaiete, nosso conterrâneo
portanto, definiu muito bem o espírito e a finalidade da Campanha da
Fraternidade, quando do seu lançamento.

Que todos nós, brasileiros, fiquemos mobilizados e façamos um
grande movimento humanitário voltado para o resgate da cidadania,
da dignidade e do respeito ao idoso, para que, a partir desta
campanha, o idoso venha a ter qualidade de vida e melhor espaço
junto à sociedade. E não viva como hoje, segregado, longe da sua
família e das decisões, num canto afastado. Infelizmente, é isso que a
sociedade e a sua família lhe costumam reservar. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do art.
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83 do Regimento Interno e, nos termos do § 2 0 do art. 180 do
Diploma Regimental, decide tornar sem efeito despacho proferido na
reunião ordinária de 20/2/2003, que deferiu requerimento do Deputado
José Milton, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n°
1.458/2001, do Deputado João Leite, tendo em vista requerimento do
autor da matéria no mesmo sentido; deferir o requerimento do
Deputado João Leite recebido nesta reunião; e reformar despacho do
Projeto de Lei n° 166/2003, de 26/2/2003, atribuindo sua autoria ao
Deputado João Leite.

Mesa da Assembléia, 11 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação dos Requerimentos n os 39 e 40/2003 ao
Requerimento n° 38/2003, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 11 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Doutor
Ronaldo - informando sua desfiliação do PV (Ciente. Cópia às
Comissões e às Lideranças.); Maria Tereza Lara - informando sua
renúncia à vaga como membro efetivo da Comissão de Direitos
Humanos; Roberto Carvalho - informando sua renúncia à vaga como
membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor; Laudelino
Augusto - informando sua renúncia à vaga como membro suplente da
Comissão de Direitos Humanos; Marília Campos - informando sua
renúncia à vaga como membro suplente da Comissão de Turismo
(Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças.); e
Rogério Correia (4), indicando o Deputado Roberto Carvalho para a
vaga de membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos, a
Deputada Maria Tereza Lara para a vaga de membro efetivo da
Comissão de Defesa do Consumidor, o Deputado Laudelino Augusto
para a vaga de membro suplente da Comissão de Turismo e a
Deputada Marília Campos para a vaga de membro suplente da
Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Designo. As Comissões e
cópia às Lideranças.).
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Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Vanessa Lucas,
solicitando a criação de comissão especial suprapartidária para, no
prazo de 60 dias, avaliar o impacto nos municípios mineiros do
Decreto n° 4.594/2003 do Governo Federal, propor medidas e
intermediar negociações junto ao Governo Federal, objetivando a
liberação de recursos de convênios celebrados com a União no
Governo Fernando Henrique Cardoso. Para encaminhar, com a
palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Gostaria de encaminhar

favoravelmente a votação do requerimento para se esclarecer o
porquê das medidas tomadas pelo Presidente da República ao
suspender temporariamente alguns contratos feitos no Governo
anterior. O Governador Aécio Neves suspendeu diversos atos do
Governo Itamar Franco para averiguar a necessidade das obras e a
prioridade do programa do Governo atual. O Governo Lula também
precisa avaliar as prioridades.

O requerimento é salutar. Peço a V. Exa. que coloque em pauta, o
mais rápido possível, requerimento de minha autoria para averiguar
problemas existentes na CEMIG. Fecharam-se diversas agências da
CEMIG no interior, e há um processo de terceirização muito intenso. A
AES, ao que tudo indica, não honrará o pagamento da divida com o
BNDES, de R$84.000.000,00 a vencer em maio, mas que ultrapassa
R$650.000.000,00.

Peço-lhe que, ao colocar o requerimento da Deputada Vanessa
Lucas em votação, coloque também o requerimento de minha autoria.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando a
constituição de Comissão Especial para averiguar o Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais quanto ao seu funcionamento
efetivo, em face de sua organização interna, dos procedimentos
fiscalizatórios que lhe são afetos, bem como das outras atribuições
constitucionais inerentes a sua função, tendo em vista as normas
contidas no art. 74 da Constituição do Estado, que atribuem à
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Assembléia Legislativa o exercício, pelo controle externo, da
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, em que
solicita a palavra, com base no art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 10
minutos. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a aprovação
unânime do requerimento que abre possibilidades para a criação da
Comissão Especial para Averiguar a Situação Atual do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais. Assim, poderemos discutir a
estrutura atual dos Tribunais de Contas em geral e sugerir alterações.

Serei breve, pois tenho ainda que comparecer à Comissão Especial
de que faço pane, para a discussão de dois vetos. Quero apenas
situar uma cobrança que venho fazendo e para a qual ainda não
obtive resposta, a não ser por meio da imprensa, quando lia um dos
jornais do Estado. Entretanto, essa resposta, na prática, não significou
a resolução do problema.

A verdade é que deparei com diversas publicações de designações
e nomeações para a Presidência de autarquias e fundações: ADEMG,
FAPEMIG, CETEC, FEAM, FUNED, FHEMIG, Fundação João
Pinheiro, IEF, IGAM, IEPHA, IPSM, IPSEMG, enfim, são 31 fundações
e autarquias, e quase todas com seus Presidentes designados,
embora a Constituição do Estado determine que esses nomes sejam
escolhidos após sabatina da Assembléia Legislativa, por meio de uma
comissão especial, e aprovação em Plenário.

No Governo Itamar Franco, a essa altura do mês de março, quase
todos esses cargos de autarquias e fundações já haviam sido
preenchidos pelo processo democrático da sabatina e votação em
Plenário. Para que tal ocorresse, o Deputado Sebastião Navarro Vieira
apresentou um projeto de resolução sustando os efeitos do ato do
Governador Itamar Franco, que havia incorrido no mesmo erro de
nomear e designar sem passar pela sabatina.

Na época, o Deputado Miguel Martini, que agora me pede um
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aparte, foi um dos mais veementes ao fazer a cobrança, chamando
o Governador Itamar Franco de antidemocrático e atribuindo-lhe
outros adjetivos que não nos cabe dar ao Governador Aécio Neves,
pois talvez não sejam próprios para o momento. Houve várias
intervenções veementes cobrando uma ação do Governador Itamar
Franco, a fim de reparar sua atitude antidemocrática de não enviar os
nomes para a sabatina.

Tomei o cuidado de verificar a data do projeto de resolução do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, na época Líder do PFL na Casa,
o qual fazia corretamente a cobrança, já que a Constituição do Estado
assim determinava. Ele propôs um projeto de resolução sustando os
efeitos do ato do Governador do Estado, para que todas as
nomeações e designações sem a sabatina fossem suspensas.
Felizmente, o Governador Itamar Franco reconheceu o erro e enviou à
Assembléia todos os nomes para aqui serem sabatinados.

Peguei. o mesmo projeto, do qual não tirei nenhuma vírgula, e
comuniquei ao Deputado Sebastião Navarro Vieira o meu plágio,
pedindo-lhe que não me levasse a mal. O projeto é muito bom, e fiz
exatamente a mesma justificação. Apresentei-o e espero que o
Governador Aécio Neves também reconheça o erro, enviando os
nomes para a apreciação desta Casa.

Não aceito o argumento de que a indicação é temporária, pois, para
tal, ter-se-ia que designar um nome enquanto outro estivesse sendo
analisado pela Assembléia. Esse não foi o caso. A grande maioria foi
nomeada, e não designada. Fiz questão de olhar no "Minas Gerais" e
pude constatar o fato. Por exemplo, temos o Fernando Sasso; o
Francisco Costa, Diretor-Geral da Imprensa Oficial; o ex-Deputado
Amilcar Martins na Fundação João Pinheiro, etc. Vários já foram
nomeados, e não designados.

Não tenho nada contra os nomes e creio que a Assembléia
Legislativa irá aprovar todos, que, a um primeiro juízo, parecem-me de
qualidade técnica. Entretanto o Governador deveria demonstrar o seu
respeito a esta Casa.

Nesse final de semana, encontrei com o nosso candidato ao
Senado, Tilden Santiago, quando fazia uma caminhada pelo centro da
cidade, estudando para a sabatina, por ter sido indicado para
Embaixador do Brasil em Cuba. Evidentemente irá ao Congresso
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fazer a sua exposição, como também o fará o Itamar Franco, para
ser Embaixador, respeitando-se a Constituição Federal. Mas o
Governador Aécio Neves simplesmente nomeou à vontade, por estar
acostumado com lei delegada. Ele assina e vai executando,
designando e nomeando. Para ele, existe apenas a Constituição
Federal, pois ainda não tomou conhecimento da Constituição
Estadual. Viajou, esqueceu-se e saiu designando e nomeando à
vontade. Pensa que tem delegação para fazer tudo.

E bom que o Líder da Maioria esteja presente, para que solicite ao
Governador os nomes - quem sabe? - antes de o projeto ser
aprovado. O Deputado Sebastião Navarro Vieira é o Presidente da
Comissão de Legislação e Justiça, portanto, não dará um parecer
contrário ao seu próprio projeto, que apenas reapresentei neste início
de legislatura. A época, concordei com o projeto e solicitei ao
Governador Itamar Franco que remetesse à Assembléia Legislativa
esses nomes. Pediria aos Líderes do Governo nesta Casa que dêem
um sinal de respeito à Constituição do Estado. Concedo um aparte ao
Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Rogério Correia. Estou duplamente satisfeito. Primeiro, porque, na
qualidade de oposição, V. Exa., atento como deve ser, a fim de
cumprir o seu papel democrático, veio a esta tribuna para chamar a
atenção do Poder Legislativo e da sociedade mineira para o fato de
que teria havido um descuido por parte do Poder Executivo ao deixar
de enviar a esta Casa os nomes dos que serão designados para as
fundações e autarquias, a fim de serem sabatinados. Parabéns por
cumprir o seu papel.

Segundo, porque V. Exa. acabou de defender uma lei da nossa
autoria. Fomos os primeiros signatários a propor a esta Casa a
modificação do art. 62 da Constituição Estadual, acrescentando-se o
dado de que a sociedade, por meio do Poder Legislativo, possa
fiscalizar e controlar melhor todos os que ocupariam esses lugares
que, de um modo geral, eram utilizados como barganhas em ocasiões
políticas.

Já havia ficado incomodado com essa questão antes mesmo de V.
Exa. Logicamente, busquei informações junto ao Governo. Não houve
ainda nenhum desrespeito. Há o reconhecimento, por parte do
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esses nomes ao Poder Legislativo. Talvez tenhamos de fazer um
acréscimo nessa legislação, porque não sabemos como ficarão esses
órgãos enquanto o Poder Legislativo não examinar os nomes.

Sabemos que o Poder Legislativo está ainda promovendo a
montagem das comissões, o que, praticamente, toma todo o mês de
fevereiro. Há vetos a serem apreciados. Temos de encontrar um
mecanismo para, na condição de Poder Legislativo, darmos - quem
sabe? - o prazo de três, quatro ou cinco meses para que o Poder
Executivo regularize a situação.

O quê fez o Governador Aécio Neves? Qual a orientação? Enviar
todos os nomes para o Poder Legislativo, sabatiná-los. Interrompo o
aparte, pois estou inscrito para falar, ocasião em que voltarei a tratar
desse assunto. Muito Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Espero uma explicação mais
completa. Exatamente no período em que o Legislativo estava mais
folgado, teria sido o melhor momento para apreciarmos esse assunto,
já que a pauta estava vazia. Não compreendo o descuido ou
esquecimento do Governador. O fundamental é que ele envie os
nomes para que possamos sabatiná-los, verificar sua capacidade
técnica. E exatamente esse o sentido da lei de que V. Exas. são
signatários.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Companheiro Rogério
Correia, nosso Líder, sou testemunha desses fatos, estava na
Assembléia em 1999, quando ocorreram. Cumprimento-o por estar
atento ao papel desta Casa de fiscalizar.

Ao colega Miguel Martini, digo-lhe que, depois de cinco meses, já
não precisaria haver sabatina, pois ela deve ocorrer no início. E lógico
que, havendo a necessidade de um prazo de alguns dias para que
haja a adequação, devido ao atraso, temos de ser flexíveis; porém, a
sabatina é necessária no início, para que se coloquem pessoas de
confiança do Governador, sim, mas que esta Casa, de acordo com a
legislação vigente, possa dar seu parecer sobre a competência dos
nomes que exercerão funções públicas.

O Deputado Rogério Correia - Ressalto, Sr. Presidente, que não
considero a hipótese de descuido do Governador. Se assim fosse,
teria apenas designado os nomes. A maioria ele nomeou, e a
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nomeação é algo definitivo. Grande parte foi, de fato, nomeada,
não designada. Houve, por parte do Governo, não um descuido, mas
falta de observação da Constituição do Estado. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Pastor George) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita a palavra
com base no art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra,
o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini* - Aproveito a presença do Deputado
Rogério Correia para dizer-lhe que a informação da qual dispõe é
diferente da minha. Foram apenas dois nomes: o do Diretor-Geral do
IPSM, tendo ocorrido um equívoco, pois, em vez de designação, saiu
nomeação, mas já está sendo retificado; e do ex-Deputado Amilcar
Viana Martins, da Fundação João Pinheiro, que saiu no dia 5 de
fevereiro, também equivocadamente como nomeado, e no dia 7 foi
feita a retificação como designado. A maioria, os 31 foram
designados; apenas dois foram nomeados, sendo um corrigido no dia
7 de fevereiro, e o outro que, por ser do IPSM, causou dúvida,
também já está sendo retificado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Quando serão enviados
os nomes, Sr. Deputado? Fica a nossa cobrança.

O Deputado Miguel Martini* - Imediatamente. Apesar de desejarmos
a maior celeridade possível, quando pensamos na administração
pública do Estado de Minas Gerais, do tamanho que é, sabemos que
uma composição dos cargos de Governo é complexa, demanda uma
série de entendimentos e visões.

Vejam, a lei delegada só no prazo máximo de janeiro foi definida. A
partir dessa definição, todo o Estado teve de se reorganizar diante da
nova realidade administrativa.

Existe realmente um lapso de tempo, Deputada Maria Tereza Lara,
e, quando pensávamos nesse projeto de lei, de minha autoria, nessa
proposta de emenda à Constituição, queríamos que o Poder Executivo
remetesse os nomes para o Poder Legislativo, a fim de que os
representantes do povo avaliassem aqueles que iriam ocupar esses
cargos.

Queríamos até mais: que os Presidentes da CEMIG, COPASA,
BDMG fossem sabatinados aqui. Na época, existiam ainda os bancos
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estaduais, hoje há apenas o BDMG. Existe uma ADIN que
determina que esses não precisam ser sabatinados enquanto não for
votado o mérito em Brasília.

Nossa intenção é essa mesma. Não há por parte do Governador
Aécio Neves nenhuma desconsideração. Aliás, ele já demonstrou
muitas vezes o respeito que tem por esta Casa e pelo Poder
Legislativo. Sua vida pública iniciou-se no parlamento, e ele chegou a
presidir o parlamento federal.

O fato de ele usar designação e não nomeação indica a clara
intenção que tem de cumprir as formalidades legais e a Constituição
do Estado de Minas Gerais. Todos esses nomes serão imediatamente
remetidos.

O Governo já reconheceu e corrigiu os dois equívocos havidos. Uma
máquina não funciona da forma como imaginamos. Quanto maior seu
tamanho, menor a agilidade. Devemos dar um prazo ao Poder
Executivo para que remeta à Assembléia o nome dessa pessoa. Dois
meses, um mês; 30, 60, 90 dias, um prazo que considerássemos
razoável para que ela funcionasse como designada. Após esse
período, ela deveria vira esta Casa para ser sabatinada.

Lamentamos apenas que no Governo anterior - se é que podemos
chamar aquilo de Governo -, o Governador da época tenha
descumprido acintosamente esse preceito constitucional, não
remetendo vários nomes ao Poder Legislativo, apesar de nossa
cobrança, daqui desta tribuna. Lembro-me, na época, do então
Secretário da Saúde, nosso amigo e companheiro, hoje membro da
Mesa, Deputado Adelmo, com quem tivemos até um debate pela
imprensa, quando ele queria designar e nomear sem passar pela
Assembléia. Houve toda uma discussão a propósito disso.

Sou dos mais interessados nessa questão. Por isso, o meu cuidado
em me informar com o Executivo, já que sou o Líder que ajuda esse
Governo a transformar o Estado. Todas essas informações foram
passadas. Queria apenas tranqüilizar o Deputado Rogério Correia e
todos os nobres pares. Também fico tranqüilo, graças às informações
que tenho de que todos os nomes serão remetidos ao Poder
Legislativo para a sabatina.

O Deputado Zé Maia (em apar te)* - Muito obrigado, Líder. O nobre
Deputado Rogério Correia, que é um parlamentar respeitável desta
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Casa, apresenta muito bem a discussão, mas temos de ratificar,
ilustre Deputado Miguel Martini, que, sem dúvida nenhuma, o
Governador Aécio Neves, em momento algum, quis manifestar
desrespeito a esta Casa.

Aliás, o que o Governador tem feito ao longo da sua vida pública é
valorizar o parlamento, e ele fez isso com grande dignidade na
Câmara Federal, chegando ao cargo máximo daquela Casa. Além
disso, na formação do seu Governo colocou representantes da
Assembléia Legislativa, prestigiando e sendo prestigiado, porque ter
em seu Governo Deputados Estaduais evidentemente faz com que
seu Governo fique bem representado.

Portanto, tenho certeza de que a intenção do Governador é fazer
esses órgãos andarem, fazer o Governo funcionar. Não houve má-fé
nem desrespeito desta Casa. A própria presença do Deputado Danilo
de Castro na Casa Civil, que é também parlamentar, mostra
claramente o respeito que o Governador Aécio Neves tem pelo
parlamento.

Queria dizer ao Deputado Rogério Correia que suas observações
são importantes, mas temos de ratificar esse ponto, porque o
Governador sempre respeitou e sempre respeitará o parlamento,
como grande parlamentar que foi. Muito obrigado, grande líder, pela
oportunidade do aparte.

O Deputado Miguel Martini* - Obrigado, companheiro Zé Maia. O
dado mais objetivo é esse. Todos os cargos - já disse isso na
presença do Deputado Rogério Correia -, foram apenas designados. A
nomeação dos dois, que ocorreu por equívoco, já foi corrigida. E sinal
claro de que a legislação, como não poderia deixar de ser, será
respeitada, e todos os nomes serão imediatamente submetidos à
sabatina nesta Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
12, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 27/2/2003
As 9h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, Fábio Avelar e Doutor Ronaldo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad
hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da
Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente
e a fixar o dia e o horário das reuniões ordinárias. Prosseguindo, a
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Fábio Avelar para
atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos a Deputada
Maria José Haueisen, para Presidente, e, para Vice-Presidente, o
Deputado Doutor Ronaldo, ambos com três votos. 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 a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, que sugere aos membros da
Comissão que as reuniões ordinárias sejam realizadas às quartas-
feiras, às 91h30min, no Plenarinho II, o que é prontamente aceito pelos
membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2003.
Doutor Ronaldo, Presidente - Fábio Avelar - José Milton - Elmiro

Nascimento.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 27/2/2003
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Mauro Lobo, Durval Angelo, Maria Tereza Lara e Sidinho do
Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Mauro Lobo, declara
aberta a reunião e informa aos Deputados que não há ata a ser lida,
por ser esta a primeira reunião especial da Comissão a qual se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a fixar o dia e o
horário das reuniões ordinárias. A seguir, determina a distribuição das
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cédulas de votayão, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Durval Angelo para atuar como escrutinador. Realizada a
votação, o escrutinador anuncia o seguinte resultado: para Presidente,
foi eleito o Deputado Durval Angelo, e, para Vice-Presidente, o
Deputado Roberto Ramos, ambos com quatro votos. Ato continuo, o
Presidente "ad hoc" proclama o resultado e declara empossado como
Presidente o Deputado Durval Angelo, a quem convida a tomar
assento à mesa e passa a Presidência. O Deputado Durval Angelo
agradece a escolha de seu nome e comunica que na próxima reunião
o Deputado Roberto Ramos será empossado como Vice-Presidente
da Comissão. Após, o Presidente sugere aos parlamentares que as
reuniões ordinárias sejam realizadas às quartas-feiras, às 9h30min, o
que é acatado pelos membros da Comissão. O Presidente faz convite
aos membros para visita ao Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia
Civil do Estado, no dia 11/3/2003, às 1 01h30min, destinada a discutir a
questão das mulheres desaparecidas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Sidinho do Ferrotaco -

Manha Campos.	 -
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 27/2/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e Antônio Júlio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad
hoc", Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e informa que
não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião desta
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a fixar dia e horário do
funcionamento das reuniões ordinárias desta Comissão. A Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Antônio Júlio para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitas, para Presidente, a
Deputada Lúcia Pacífico e, para Vice-Presidente, a Deputada
Vanessa Lucas, ambas com três votos. Na condição de Presidente

rÀ'



325
"ad hoc", a Deputada Lúcia Pacífico, empossa no cargo de Vice-
Presidente a Deputada Vanessa Lucas. Esta, por sua vez, empossa a
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico. A Presidente sugere aos
membros da Comissão que as reuniões ordinárias sejam realizadas
às quartas-feiras, às 10 horas, no Plenarinho III, o que é prontamente
aceito pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Maria Tereza Lara -

Antônio Júlio.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 27/2/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Ana Maria, Leonídio Bouças e Weliton Prado,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente "ad hoc", Deputada Ana Maria, declara aberta a reunião,
comunica que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
da Comissão, e informa que a reunião se destina a se elegerem o
Presidente e o Vice-Presidente e definir a data das reuniões
ordinárias. A Presidente "ad hoc" determina à assessoria que proceda
à distribuição das cédulas de votação e solicita ao Deputado Weliton
Prado que atue como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos,
por unanimidade, os Deputados Adalclever Lopes e Ana Maria para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Após ser
empossado, o Presidente agradece a confiança nele depositada e,
conforme acertado com os membros, estabelece que as reuniões
ordinárias da Comissão serão realizadas às quartas-feiras, às
9h30min. 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, 12 de março de 2003.
Adaiclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Leonidio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Weliton Prado.
ATA DA 1 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
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COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de fevereiro de dois
mil e três, 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 ad hoc", Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a
reunião e informa aos Deputados 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 fixar
o dia e a hora para a realização das reuniões ordinárias da Comissão.
A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sidinho do Ferrotaco
para atuar como escrutinador. Feita a votação, o escrutinador anuncia
que foram eleitos, para Presidente, o Deputado Gil Pereira e, para
Vice-Presidente, o Deputado Adalclever Lopes, ambos com quatro
votos. Ato continuo, o Presidente " ad hoc" faz a proclamação dos
Deputados eleitos, declara empossado como Presidente o Deputado
Gil Pereira, e passa-lhe a Presidência dos trabalhos. O Deputado Gil
Pereira agradece a escolha de seu nome e, em seguida, dá posse ao
Vice-Presidente, Deputado Adalclever Lopes. Logo após, o Presidente
eleito sugere aos parlamentares que as reuniões ordinárias sejam
realizadas às terças-feiras, às 14h30min, o que é acatado pelos
membros da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, ii de março de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Djalma Diniz - Laudelino Augusto - Sidinho

do Ferrotaco.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às quinze horas do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e três,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmiro
Nascimento, Biel Rocha, José Henrique, Leonídio Bouças e Paulo
César, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
Deputada Maria Olívia. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e
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esclarece que não há ata a ser lida em virtude de ser a primeira
reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina
a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a fixar dia e horário das
reuniões ordinárias da Comissão. A seguir, o Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação aos membros da Comissão e
convida a atuar como escrutinador o Deputado Leonídio Bouças, que,
após computar os votos, anuncia que os Deputados José Henrique e
Elmiro Nascimento tiveram cinco votos cada um para Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente. O Presidente 'ad hoc" empossa o
Presidente da Comissão, Deputado José Henrique, e passa-lhe a
direção dos trabalhos. O Presidente profere palavras de
agradecimento, declara empossado como Vice-Presidente da
Comissão o Deputado Elmiro Nascimento e informa que as reuniões
ordinárias da Comissão serão realizadas às quartas-feiras, às 15
horas, no Plenarinho III. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2003.
José Henrique, Presidente - Leonidio Bouças - Biel Rocha - Elmiro

Nascimento.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 27/2/2003
As 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Gil Pereira, Irani
Barbosa, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio
Carlos Andrada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e informa que não
há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente. Ato continuo, o Presidente determina a distribuição
das cédulas de votação e convida o Deputado José Henrique para
atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Ermano
Batista e Jayro Lessa. Logo após, o Presidente "ad hoc" dá posse ao
Vice-Presidente eleito, que assume a Presidência e dá posse ao
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Presidente eleito. Os membros da Comissão decidem que suas
reuniões ordinárias serão sempre às quartas-feiras, às 10 horas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Irani Barbosa - José

Henrique - Gil Pereira - Sebastião Helvécio - CIco Simões.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA
Às dez horas do dia onze de março de dois mil e três, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, Sargento
Rodrigues, Olinto Godinho e Rogério Correia, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e informa que
ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a fixar o dia
e o horário das reuniões ordinárias. Em seguida, determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Rogério
Correia para atuar como escrutinador. Procedendo-se à contagem dos
votos, verifica-se a eleição dos Deputados Sargento Rodrigues e
Alberto Bejani para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. Ao tomar posse como Presidente da Comissão e
assumir a direção dos trabalhos, o Deputado Sargento Rodrigues
declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Alberto Bejani.
Após consulta aos membros da Comissão, fica estabelecido que esta
Comissão se reunirá ordinariamente às terças-feiras, às 14 horas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a P
Reunião Extraordinária, a ser realizada hoje, às 10h30min, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Olinto Godinho - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

COMPLEMENTAR N°71
Comissão Especial
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Relatório

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art.
70, II, da Carta mineira, o Governador do Estado opôs veto parcial à
Proposição de Lei Complementar n° 71, que organiza a Defensoria
Pública do Estado, define sua competência, dispõe sobre a carreira de
Defensor Público e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003, foi a matéria
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 222, c/c o art. 111, 1, "b", do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O Chefe do Poder Executivo Estadual alega razões de ordem

constitucional para justificar o veto parcial incidente sobre a alínea "b"
do inciso XVI e sobre os incisos XXIX e XLII do art. 90 , bem como
sobre o art. 103 da Proposição de Lei Complementar n° 71.

O primeiro dispositivo prevê a competência do Defensor Público
Geral para designar membro da Defensoria Pública para ocupar cargo
de confiança em órgão da administração superior, até o máximo de
três; o inciso XXIX prevê a competência da referida autoridade
administrativa para decidir sobre a situação funcional e administrativa
do pessoal ativo e inativo dos membros da Defensoria Pública e dos
serviços auxiliares, bem como para praticar atos a eles referentes; o
inciso XLII também estabelece a prerrogativa do Defensor Público
Geral para decidir sobre matéria funcional e administrativa dos
membros da Defensoria Pública e dos serviços auxiliares, ativos e
inativos. Já o art. 103 determina que o disposto no Capítulo III, que
trata do processo administrativo dos membros da Defensoria Pública,
aplica-se, no que couber, aos servidores da citada instituição.

Inicialmente, cumpre salientar que, nos termos da Lei Complementar
n° 65, de 16/1/2003, a Defensoria Pública foi erigida à condição de
órgão autônomo, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos, posteriormente transformada em Secretaria de
Estado de Defesa Social, em razão da ampla reforma administrativa
realizada pelo Governador Aécio Neves, mediante delegação
legislativa oriunda da Resolução n° 5.210, de 2002, aprovada por esta
Casa.



330
O adjetivo "autônomo" utilizado para qualificar o substantivo

"órgão" deve ser intepretado com a devida cautela, sob pena de se
chegar a conclusões equivocadas. Um dos princípios norteadores da
Defensoria Pública é exatamente a independência funcional, tal como
prevista no art. 30 da citada lei complementar. Isso significa que, no
exercício das atribuições de assistência judiciária aos necessitados, a
instituição em referência desfruta de autonomia funcional, não estando
sujeita a interferências externas de outros órgãos ou autoridades.
Embora integre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de
Defesa Social, a Defensoria Pública dispõe de plena competência
para exercer a atividade de orientação jurídica aos desprovidos de
recursos financeiros, com base na Constituição e nas leis. De acordo
com a nova sistemática legislativa, ela não mantém relação de
subordinação ou hierarquia em face do Secretário de Estado de
Defesa Social, que exerce apenas o controle de finalidade sobre a
atuação dos Defensores Públicos.

Dessa forma, o órgão autônomo denominado "Defensoria Pública" é
um órgão da administração direta do Poder Executivo, vinculado à
Secretaria de Defesa Social e dotado de independência funcional no
exercício de suas atribuições. Entretanto, ele não desfruta de
autonomia administrativa ou financeira nem de personalidade jurídica
própria, atributos comuns às entidades da administração indireta,
como é o caso das autarquias, das fundações públicas e das
empresas estatais - sociedades de economia mista e empresas
públicas.

Durante a tramitação do Projeto de Lei Complementar n° 50/2002,
que culminou na vigente Lei Complementar n° 65, de 2003, tentou-se
atribuir à Defensoria Pública a tríplice autonomia: administrativa,
financeira e orçamentária, o que não chegou a ser efetivado por
razões de ordem constitucional, não obstante as pressões em sentido
contrário por parte dos membros da instituição. O que resta evidente é
que a capacidade de auto-administração, também conhecida como
autonomia administrativa, não foi explicitamente assegurada à
Defensoria Pública, sendo um equívoco manter no texto da
proposição dispositivos que, aparentemente, possam conduzir o
intérprete a identificar no preceito a consagração dessa autonomia.

Assim, os comandos previstos na alínea "b" do inciso XVI e nos
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incisos XXIX e XLII do art. 90 da Proposição de Lei Complementar
no 71 extrapolam a independência funcional da Defensoria Pública,
uma vez que atribuem ao Defensor Público Geral competências que
devem ser exercidas ou pelo Secretário de Estado de Defesa Social,
autoridade a quem o órgão encontra-se vinculado por meio da Lei
Delegada n° 56, de 29/1/2003, ou pelo Governador do Estado, que
exerce a direção superior do Poder Executivo, nos termos do art. 90,
II, da Carta mineira. Nesse particular, parece-nos procedente o veto
parcial incidente sobre os citados dispositivos.

O art. 103 da Proposição de Lei Complementar n°71 manda aplicar
aos servidores da Defensoria Pública, no que couber, as regras
básicas relativas ao processo administrativo dos Defensores Públicos.
Esse dispositivo, tal como foi redigido, pode levar o intérprete a
equívocos. Na verdade, os servidores administrativos que prestam
serviços à Defensoria estão sujeitos às regras básicas do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado - Lei n° 869, de 1952 -, assim
como os demais servidores da administração direta do Poder
Executivo. Conseqüentemente, não há razão bastante para manter no
texto da proposição dispositivo que manda aplicar a tais agentes,
ainda que em caráter supletivo, as normas específicas aplicáveis aos
profissionais do Direito encarregados da assistência jurídica aos
necessitados.

Tal argumentação nos leva a acatar o veto do Governador do
Estado incidente sobre o referido preceito.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial

oposto à alínea "b" do inciso XV!, aos incisos XXIX e XLII do art. 90 e
ao art. 103 da Proposição de Lei Complementar n° 71.

Sala das Comissões, 12 de março de 2003.
Jô Moraes, Presidente - Domingos Sávio, relator

	
El miro

Nascimento - Leonardo Moreira.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 12/3/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n° 306/2003 - Requerimentos n os 139 a
154/2003 - Requerimentos da Comissão do Trabalho e do Deputado
Sargento Rodrigues - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Transporte e dos Deputados Leonardo Quintão, Alberto Bejani, Mauri
Torres, Dalmo Ribeiro Silva e Doutor Ronaldo - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Bispo Gilberto, Ana Maria, Neider Moreira,
Roberto Carvalho e Luiz Humberto Carneiro - Questões de ordem - 2
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de inscrições - Decisão da
Presidência - Decisão Normativa da Presidência n° ii - Designação
de Comissões: Comissões Especiais Para Emitirem Parecer sobre as
Propostas de Emenda à Constituição n os 9 a 20/2003 - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;
aprovação - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta; deferimento;
discurso do Deputado Sargento Rodrigues - 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 - Alencar da Silveira
Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bispo Gilberto -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
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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 - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h13min, 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
ja Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Pastor George, 3°-Secretário, nas funções de 2°-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

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:

PROJETO DE LEI N° 306/2003
Dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do Vice-

Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O subsídio mensal do Governador do Estado, do Vice-

Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de
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Estado, composto de vencimento e representação, em partes
iguais, é o constante no anexo desta lei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1° de fevereiro de 2003.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Anexo

(a que se refere o art. 1° da Lei n° ..../2003)
* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 14.3.2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de março de 2003.
Mesa da Assembléia
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos

termos do art. 79, alínea "c", do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

N° 139/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas ao envio
de proposição de lei criando, na estrutura da Secretaria, o Quadro de
Pessoal do Hospital da Polícia Civil. (- A Comissão de Administração
Pública.)
N° 140/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do
DER-MG com vistas à recuperação das BRs 458 e 116, nos trechos
que menciona. (- A Comissão de Transporte.)

N° 141/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Integração Nacional com vistas a que seja revista
e suspensa a determinação para o fechamento do escritório da
ADENE em Montes Claros. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 142/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro dos Transportes com vistas ao asfaltamento dos
trechos que menciona, pertencentes à malha rodoviária federal do
Norte do Estado. (- A Comissão de Transporte.)

N° 143/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Comunidade Negra dos Arturos pela
brilhante participação nas filmagens do longa-metragem "Filhas do
Vento". (- A Comissão de Educação.)

N° 144/2003, do Deputado Chico Simões, pleiteando sejam
solicitadas ao Poder Executivo informações sobre a recente viagem
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do Governador do Estado aos Estados Unidos, incluindo custos,
projetos apresentados aos investidores, composição da comitiva e
resultados obtidos. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 145/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Associação Médica Regional de
Curvelo, na pessoa de seu Presidente, Sr. Aurélio José de Abreu
Neto, por seus 50 anos de fundação. (- A Comissão de Saúde.)

N° 146/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Associação dos Municípios da
Microrregião do Médio Rio das Velhas - AMEV -, na pessoa de seu
Presidente, Sr. Gilson Carvalho de Sales, por seus 25 anos de
fundação.

N° 147/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Itajubá pelo transcurso do 1840 aniversário de sua emancipação.

N° 148/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Caldas pelo transcurso do 1900 aniversário de sua emancipação.

N° 149/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Monte Siâo pelo transcurso do 154 0 aniversário de sua emancipação.
(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 150/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade presbiteriana
pelo transcurso do 4460 aniversário do primeiro culto protestante
realizado em território nacional. (- A Comissão de Educação.)

N° 151/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Diretor do jornal "Diário do
Rio Doce" pelo transcurso do 450 aniversário de criação desse veículo
de informação. (- A Comissão de Transporte.)

N° 152/2003, do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam tornados sem efeito os atos de nomeação e
disposição de Robson Napier Borchio e Luiz Schwarcz para os cargos
que menciona. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 153/2003, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja enviado
ao Secretário da Fazenda pedido de informações acerca da eventual
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ausência dos repasses obrigatórios dos créditos devidos pelo
Estado ao IPSEMG e ao IPSM-MG, no período de julho a dezembro
de 2002 e no ano de 2003. (- À Mesa da Assembléia.)

N° 154/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas a que
se realizem reparos na Rodovia MG-808, no trecho entre a divisa
Esmeraldas-Contagem e Caracóis de Baixo, e na Rodovia MG-432,
no trecho entre a divisa Nossa Fazenda-Veneza e Esmeraldas; e a
que seja construído acostamento no perímetro urbano de Caracóis de
Baixo.

Da Comissão do Trabalho, solicitando seja constituído grupo de
trabalho com os membros da Comissão do Trabalho, da Previdência e
da Ação Social, com vistas a acompanhar os trabalhos da Comissão
Especial de Reforma da Previdência. (- A Mesa da Assembléia.)
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado

Sargento Rodrigues.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Transporte e dos Deputados Leonardo Quintão, Alberto Bejani,
Mauri Torres, Dalmo Ribeiro Silva e Doutor Ronaldo.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bispo Gilberto.
• Deputado Bispo Gilberto - Sr. Presidente, membros da Mesa,

Sras. e Srs. Deputados, foi com muita estranheza que li, na semana
passada, em uma respeitada revista semanal, um fato ocorrido em
Oliveira, Minas Gerais.

A matéria relatou o caso de uma mulher sentenciada e condenada
por estelionato que ficou presa na cadeia pública de Oliveira com três
detentos homens.

A matéria sugeria ainda que o Judiciário local tinha conhecimento de
que a cadeia estava em reforma e que, de maneira alguma, havia cela
exclusiva para mulheres.

Ora, nobres colegas, se isso de fato aconteceu, a lei de execuções
penais foi absurdamente desrespeitada, além de terem sido
afrontados os quesitos morais de uma sociedade que se diz
organizada. Isso nos leva a uma reflexão sobre o sistema
penitenciário de Minas Gerais e sobre a dignidade da pessoa humana,
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expondo mais uma vez o nosso sistema prisional com vergonha e
espanto.

Não estou aqui relevando o crime que essa mulher cometeu nem
diminuindo o prejuízo que a sentenciada causou a outrem, mas
devemos sempre lembrar que a pena é de detenção ou reclusão e
não de tortura, vexame ou humilhação.

Quem comete um crime deve sim pagar por ele, mas a pena precisa
reeducar o delinqüente e não colocá-lo em situação humilhante, uma
vez que a sociedade atual não pode formalmente admitir que o
sofrimento e a miséria sejam seus objetivos máximos.

Então, pergunto-me: como reeducar, se o escopo da sociedade
parece sucumbir ante o quadro dantesco de nossas instituições
prisionais? O problema, creio eu, é muito mais político e social do que
jurídico.

Somos sabedores de que o crime deita raízes no solo fértil da
desigualdade social, da miséria e do descaso do Estado e das elites, e
tenho certeza de que todos entendemos que a reabilitação do
delinqüente não será conseguida a partir dos depósitos humanos que
conhecemos e mantemos, a exemplo do que foi relatado na matéria
sobre a dita senhora.

O triste é notar que, se esses fatos forem realmente confirmados,
estaremos diante de um sistema penitenciário que, além de sabermos
que há muito está falido, é um sistema onde tudo se degrada, onde os
valores humanos misturam-se, corrompem-se e transformam o
apenado em um homem mais cruel, mais nocivo e distante do meio
social sadio.

A prisão em si está sendo uma violência à sombra da lei, e repito,
esse problema tem sua raiz na estrutura econômica, política e social
do País.

Obviamente, não podemos deixar de destacar a vontade política
desta Casa de se manter atenta a todos esses acontecimentos.
O criminoso tem de cumprir pena pelo crime por que,

comprovadamente por meio do devido processo legal, foi condenado.
Entretanto, essa pena deve ser cumprida dentro dos parâmetros
delimitados pela nossa sociedade politicamente organizada, por meio
das leis que os nossos parlamentares federais e estaduais criaram,
sob pena de se instaurar o caos em proporções irreversíveis.
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Entendo que o Governo do Estado de Minas Gerais, por

intermédio do seu Governador e ainda necessariamente por meio
desta Casa, empenhará todos os esforços para a melhoria do sistema
prisional de Minas, adequando as propostas de soluções à realidade
do Estado.

Dessa forma, acredito que muito em breve não mais estaremos, por
meio dos meios de comunicação, tendo ciência de episódios tão
lamentáveis quanto ao que me referi no início deste pronunciamento.

Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria.
A Deputada Ana Maria - Cumprimento o Deputado Rêmolo Aloise,

que ora preside esta Mesa, e todos os amigos parlamentares que
comigo dividirão a honra, a alegria e a responsabilidade de nos
próximos quatro anos representar o povo mineiro nesta Casa.

Abraço minhas colegas Deputadas que aqui estão para fazer - e
fazer bem - nosso papel, acrescentando a cada atitude, a cada
decisão, a cada questionamento nosso carinho e nossa sensibilidade
de mulheres e mães.

Cumprimento a galeria, funcionários desta Casa que como eu
também são funcionários públicos. Transmito a eles o meu carinho, a
minha consideração e o meu respeito em todas as decisões a serem
tomadas aqui pela causa de vocês.

Aos espectadores da TV Assembléia e a todo o povo de Minas
Gerais reafirmo a seriedade de meu compromisso com as causas
públicas.

Muito mais que mera questão de geografia, o Norte de Minas é uma
paixão. O forasteiro que ali deitou raízes, criou família e se deixou
cativar pela gente daquele pedaço de chão mineiro. Os que tiveram a
ventura de nascer nessa terra possuem entranhados no sangue e no
coração o sentimento de fazer parte dessa realidade multiforme e rica,
realidade imensa que marca para sempre a nossa existência, onde
quer que estejamos.

Ali, temperada pelo enfrentamento da seca, esculpida pelas
adversidades, moldou-se a alma de um povo que não quer piedade
nem compaixão, mas exige justiça. Não pedimos ajuda, não
imploramos migalhas; o que queremos é apenas a oportunidade de
mostrar a Minas e ao Brasil todo o valor do norte-mineiro, toda riqueza
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e potencialidade da região.

Não é nossa intenção criticar aqueles que até hoje estiveram à
frente dos destinos do País e do Estado. Entretanto, na verdade, não
se conseguiu ainda traduzir corretamente o clamor de nossa gente.

As ações emergenciais do passado foram, sem dúvida, necessárias.
Elas impediram que os rigores do clima ceifassem milhares de vidas,
contudo trouxeram a marca do paternalismo que deixa o orgulho
ferido e a dignidade espezinhada.

A comunidade norte-mineira merece muito mais. Reivindicamos,
senhoras e senhores, um conjunto de medidas desenvolvidas a partir
de um planejamento consistente e integrado para dar à população
regional condições de superar, pelo próprio esforço, os obstáculos que
a separam do pleno desenvolvimento, da atenuação das
desigualdades, de uma vida mais humana e mais produtiva. Chega de
paliativos: já é tempo de contarmos com um apoio efetivo que nos
leve a soluções duradouras.

Ninguém desconhece que um dos importantes pilares que
sustentam as economias mais pujantes do planeta é o turismo. Ele
atrai investimentos, gera empregos, aumenta a arrecadação de
impostos e contribui para a promoção social.

Por isso quem tem um São Francisco não pode ser pobre. Somos
um território que abriga um vale do Peruaçu, com seus tesouros
rupestres; que possui uma cidade histórica e bucólica como Grão-
Mogol; fontes de água quente como em Montezuma, Joaquim Felicio
e Augusto de Lima. Território este que guarda uma exuberância
cultural nas festas tradicionais de Montes Claros, Francisco Sá -
grande produtor de alho -, Januária, Coração de Jesus, Taiobeiras e
Botumirim - com sua relevante produção de café -, Rio Pardo de
Minas, Pirapora e Buritizeiro - com seu perímetro irrigado -, Manga,
Monte Azul, São João das Missões, Lontra, Brasília de Minas,
Janaúba, Bocaiúva, Salinas e de tantas outras cidades. O nosso
artesanato encanta o mundo com sua musicalidade e está apto a
concorrer em pé de igualdade no mercado turístico.

Mas não é só isso. Os perímetros irrigados do Jaíba, de Pirapora e
do Gorutuba são o mais veemente testemunho de que o solo do Norte
de Minas só espera um carinho para retribuir com a qualidade dos
frutos e com a abundância das safras. 0 que esmorece o ânimo de
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nosso homem do campo é o descaso do poder público: é a falta de
estradas para escoar a produção, é o preço exorbitante da água e da
energia elétrica, é a sensação de estar sozinho em sua luta.

O cidadão norte-mineiro sempre alimentou um apreço especial pelas
letras, pelas ciências e pelas artes. Esse sentir é o responsável pelo
florescente pólo universitário regional produtor de conhecimentos e
fornecedor de profissionais capazes ao mercado. Os diversos cursos,
atraindo estudantes do Brasil inteiro, contribuem para dinamizar a
economia local, incrementando a hotelaria e a indústria do lazer e do
entretenimento.

A sociedade regional, não obstante contar ainda com alguns núcleos
de insensibilidade e resistência, mobiliza-se ativamente em prol do
desenvolvimento social, procurando resgatar a dignidade das
camadas colocadas à margem do processo civilizatório por uma
distribuição desigual de riquezas. Ela está pronta para ser parceira do
poder público na empreitada de alavancar o crescimento humano e
econômico do Norte de Minas.

Exemplo disso é a organização sem fins lucrativos à qual tenho o
privilégio de emprestar minha colaboração. A entidade trabalha
diariamente com cerca de 5 mil pessoas, retirando o jovem da rua e
oferecendo-lhe lazer, esportes e iniciação profissional. As mães
carentes é dada a oportunidade de contribuir com o próprio trabalho
para aumentar a renda familiar. Os idosos são tratados com respeito e
atendidos com carinho.

Ao atuar nessa organização e ao acompanhar a luta diuturna de
meu marido, Prefeito de Montes Claros, para melhorar as condições
de vida dos munícipes, amadureceu em mim a consciência das
carências de nosso povo e a vocação política foi despertada.

A ideologia do lucro e a voracidade desmedida do grande capital
ameaça a comunidade mundial com a barbárie, com a insensibilidade
e com o egoísmo. E imperioso que as pessoas de bem reajam a esse
estado de coisas e implantem a fraternidade onde hoje prevalecem a
cobiça e a rapinagem.

O senso de cidadania trouxe-me a esta Casa para defender, com
firmeza e coragem, os interesses de Minas e, especialmente, os de
nossa região. Aqui chegamos sem ilusões. Sabemos que de nada
vale uma intenção solitária. Entretanto, iniciamos nosso mandato com
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muita esperança. Anima-nos a intuição de que o momento do Norte
mineiro é agora.

O Governador Aécio Neves já se comprometeu a fazer da região
vitrine de seu governo. Como primeiro passo, criou a Secretaria
Extraordinária para Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha e Mucuri, à frente da qual nomeou nossa ilustre colega,
brava representante de nossa gente, Elbe Brandão.

O Norte de Minas tem no Vice-Presidente da República, José
Alencar, um defensor nato, que traz, bem dentro do coração, aquele
pedaço do chão mineiro. O mesmo se pode dizer do Ministro do
Turismo, Walfrido dos Mares Guia, que, a nosso pedido, é também o
provedor do Hospital Aroldo Tourinho, em Montes Claros.

Por isso, temos a certeza de que a hora é agora, e o futuro do Norte
de Minas é hoje.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputada, quero deixar
registrada a alegria de ter V. Exa. conosco. Tenho a certeza de que
não só por sua sensibilidade feminina, muito mais apurada no sentido
de perceber as necessidades e o sofrimento de nossos irmãos, mas
também por sua grande capacidade política e pelo seu trabalho,
desde o primeiro mandato do Jairo, quando defendeu com tanto
brilhantismo o Norte de Minas, V. Exa. lutará em favor dessa região,
especialmente Montes Claros.

Quero deixar registrada minha convicção de que Minas Gerais e a
sua região Norte, de modo especial, estarão bem defendidas com
esse reforço de V. Exa. que os parlamentares ganham neste Plenário.
Parabenizo-a por seu pronunciamento, a partir do qual nossa
esperança aumenta, sabendo que o Norte de Minas, que já estava
bem cuidado por outros parlamentares, agora recebe a atenção de V.
Exa., o que dará maior tranqüilidade à região.

Além disso, como V. Exa. disse, houve a sensibilidade do próprio
Governador Aécio Neves, que criou uma Secretaria, mostrando a
importância da região. Com isso, serão grandes os frutos que toda a
região colherá a partir de agora. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte)* - Deputada, também
gostaria de deixar registrada, nos anais da Casa, a satisfação de estar
presente nesta Assembléia, ao lado de pessoa sensível como V. Exa.,
que tem sido uma das pessoas em quem temos nos baseado, graças

rs
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à sensibilidade aflorada para as necessidades do povo. Tenho a
certeza de que seu trabalho trará muitos frutos ao povo mineiro e
aproveito a oportunidade para parabenizá-la como mulher e, em seu
nome, todas as mulheres Deputadas e mineiras, nesta semana em
que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

Quero ainda registrar que nossa preocupação com as mulheres
deve ser muito grande, principalmente no campo da saúde, em que
destaco o problema da AIDS. Hoje, preocupamo-nos muito com
relação à contaminação das mulheres, sobretudo nossas jovens e
adolescentes, na faixa de 13 a 16 anos, as quais representam o maior
grupo de infectados no nc ;so Estado e no Pais.

Desejo-lhe muito traba - e sei que vai tê-lo, principalmente na
Comissão de Educaçã - e muita sorte. Que Deus continue
iluminando-a!

A Deputada Ana Maria - Obrigada. Apesar do seu tamanho, o meu
carinho por V. Exa. é tão grande que posso guardá-lo em meu
coração.

Convocamos os homens públicos que possuem algum vínculo com
a região para que, independentemente da cor partidária, integrem um
mutirão cívico em benefício da nossa gente sofrida. Como quase 2
milhões de mineiros têm os olhos voltados para nós, é nosso dever
soerguer sua fé no futuro e sua confiança na própria capacidade.

Não queremos piedade, mas asfalto, saúde, educação, irrigação e
assistência. Isso é o que nos falta.

Quando os governantes derem ao Norte de Minas a atenção que
merece, o gigante despertará em todo o seu esplendor, para mostrar
ao Brasil inteiro a excelência do seu povo. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Neider Moreira.
O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, demais componentes

da Mesa, Srs. Deputados, servidores, imprensa e telespectadores da
TV Assembléia, em especial saudamos as Sras. Deputadas, por meio
das quais rendemos nossas homenagens a todas as mulheres
mineiras, brasileiras e do mundo inteiro. A dádiva sagrada a vocês
concedida, de serem capazes de gerar vida, de levar graça e beleza a
todo o lugar, de compartilhar com os homens todas as lutas
cotidianas, ou seja, a vida em sua plenitude, que, ao contrário do que
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muitos pensam, fazem em pé de igualdade - o que não poderia ser
diferente - com certeza é motivo mais que suficiente para tornar
reconhecido não apenas o dia 8 de março como o Dia Internacional da
Mulher, mas todos os dias como dias universais das mulheres.

Sr. Presidente, temos feito uso da palavra neste plenário através de
intervenções nos apartes que meus nobres pares tão gentilmente têm
nos concedido. Mas hoje, em especial, ocupo esta tribuna para trazer
uma reflexão sobre assunto que tanto tem nos afligido e cuja
discussão não pode mais ser adiada.

Refiro-me à nossa tremenda preocupação com o momento que
atravessa o País, cuja gravidade está estampada no semblante do
Presidente Lula.

Essa preocupação, que acredito seja compartilhada por todos nesta
Casa, deve ser considerada a número um de todos os poderes
constituídos e em todas as esferas. Trata-se da imperativa
necessidade de se resgatar o pacto federativo. Esse resgate urge e,
se não for imediato, não será possível construir o pacto social e
resgatar a dignidade e as condições básicas de sobrevivência para o
povo brasileiro.

Sem o resgate, ou melhor dizendo, sem a verdadeira e autêntica
implementação do pacto federativo, não haverá distribuição de renda,
e até os programas sociais estarão ameaçados. Não será possível
gerar emprego e, conseqüentemente, faltará moradia digna,
segurança e não se conseguirá acesso ao sistema de saúde - este já
praticamente falido. Será que o Governo Federal pensa que
centralizará as ações e resolverá todos os problemas? Sinceramente,
não acredito nisso, como municipalista convicto.

Hoje as unidades da Federação estão se engalfinhando numa
guerra fiscal sem precedentes, já que a luta incessante na busca por
recursos, que são a cada dia mais escassos, leva, paulatinamente, a
urna insolvência generalizada.

E preciso estabelecer uma normatização tributária incluída no bojo
da reforma tributária, que é tão necessária e até, por que não dizer,
tão sonhada. Esse pode e deve ser um dos mecanismos para impedir
os desatinos a que, perplexos, assistimos. Se o Presidente Luta quer
governar implementando um projeto - e é nisso que por hora,
acreditamos e esperamos, é preciso que haja compreensão da União,
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para que o bolo da arrecadação tributária seja mais bem dividido.

Os Estados e municípios têm recebido obrigações cada vez
maiores. Chega a assustar o volume de políticas públicas transferidas
do Governo central para os demais entes da federação. O que mais
assusta é a ausência de contrapartida financeira para fazer frente aos
encargos que os Estados e municípios são obrigados a suportar. Hoje,
a União fica com 64%, os Estados com 24% e os municípios com
apenas 12% do que é arrecadado. E ponto pacífico que o ex-
Presidente Fernando Henrique abriu mão de enfrentar essa dura
questão, que está levando o País à beira do caos, tudo para conseguir
a reeleição.

O desprestígio político de Minas, nos últimos oito anos, é algo
jamais visto na história deste País. Chegamos ao ponto de conseguir,
em nossa região, mobilizar mais de 70 municípios com o
PRODESCOM, que é o Programa de Desenvolvimento Sustentável do
Centro-Oeste Mineiro. Para nossa surpresa, recebemos, em ltaúna, a
visita do ex-Presidente Fernando Henrique, que veio conhecer o
projeto e a quem foram apresentadas cinco prioridades de questões
estruturais de grande relevância para o desenvolvimento da região.
No entanto, nem resposta recebemos. O Pais não suporta mais.

O quadro que abordamos parece terrorismo. E isto mesmo: o terror
se instalou. Para constatar isso, não é necessário aprofundar muito o
debate. Basta comparar a carga tributária, que em 1994 era de 26%
do PIB e hoje chega a astronômicos 36%. E um crescimento de mais
de 1% do PIB ao ano, nos últimos oito anos de Governo, em carga
tributária. O setor produtivo não agüenta mais aumento de impostos.
O modelo de arrecadação é arcaico, ineficiente, inoperante e incentiva
a sonegação. A distribuição do que é arrecadado não guarda
nenhuma consonância com a forma de transferir responsabilidades
pela execução das políticas públicas. As transformações de que o
País necessita e espera passam pelas células, que são os municípios.
Por isso, os municípios e os Estados precisam ser mais bem
aquinhoados com os repasses de recursos. Não se trata de privilegiar
este ou aquele ente federado, mas de distribuir a cada um, de acordo
com as responsabilidades transferidas.

Há um flagrante desequilíbrio entre o binômio possibilidade de quem
arrecada e necessidade de quem é responsável por aplicar. 0 risco de
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insolvência dos municípios e Estados é iminente. Assim sendo, a
participação dos Governadores é de fundamental importância, pois
são eles os líderes que trarão o debate à sociedade com respaldo das
urnas. Acreditamos, veementemente, que o Governador Aécio Neves
é o grande expoente, o que tem competência para liderar esse
processo de discussão, para colocar Minas no lugar de prestígio que
jamais poderia ter perdido no cenário nacional.

A Lei Complementar n° 101, tratada como Lei de Responsabilidade
Fiscal, veio exatamente para regulamentar as ações dos governantes.
Planejamento, prestação periódica de contas, responsabilização civil e
criminal na administração da coisa pública e participação popular são
os pilares desse instrumento tão importante que deve ser aprimorado,
mas jamais ignorado.

A Assembléia de Minas, enquanto Casa Legislativa de vanguarda e
quase sempre iniciadora dos debates importantes para o País, em um
Estado multifacetado como o nosso deve participar ativamente do
resgate do pacto federativo, numa discussão que, sinceramente,
esperamos seja iniciada agora, sob pena de, não sendo realizada,
assistirmos também à insolvência da União.

Trago essa discussão e essas considerações ao Plenário pelo fato
de não estarmos conseguindo visualizar, no que tem sido dito nos
debates políticos, a existência de um projeto de reforma tributária que
parta de qualquer um dos partidos políticos no momento.

Precisamos jogar essa discussão num caldeirão para que possamos
transformar a situação tributária e resgatar o pacto federativo no
Brasil. Sem a existência desse pacto federativo, seguramente não
teremos um pacto social realizável.

Gostaria, para terminar, de fazer um breve comentário a respeito de
uma crônica que li hoje num jornal de grande circulação, que vem
muito ao encontro do que penso. Ela fala sobre a situação do Estado
do Rio de Janeiro na questão da segurança pública. Tenho convicção
de que, se não for tomada uma atitude dura por parte do Governo
central com relação à questão de segurança pública e ao combate aos
narcotraficantes, teremos brevemente como no Rio de Janeiro, onde
já existe um estado paralelo instalado, esse problema alastrado por
todo o Brasil. Isso nos traz uma preocupação muito grande, e acho
que deve ser um tema de profunda reflexão por parte da Assembléia
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de Minas. Agradeço a atenção. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
• Deputado Roberto Carvalho* - Colega Presidente e amigo,

Rêmolo Aloise, demais colegas presentes, servidores e ocupantes das
galerias e todos aqueles que acompanham os trabalhos da
Assembléia por meio da TV Assembléia, gostaria, primeiro, de
parabenizar a Deputada Ana Maria pelo seu belo pronunciamento.
Tenho o privilégio de conhecer todas as belezas da região por ela
citadas. Uma das grandes vocações de Minas Gerais é o turismo. Os
amigos Deputados franceses que vieram aqui, há dez anos, falaram
que este Estado tem o maior potencial turístico do Pais. Temos a
cozinha mais universal do Brasil e encontramos em Minas todas as
regiões do País. Quer vamos ao Jequitinhonha, quer ao Norte de
Minas, quer à Zona da Mata, quer ao Sul de Minas, encontramos
todos os climas e regiões do Brasil.

Quando a Sra. Erundina, então Prefeita de São Paulo, visitou
Ipatinga - tive oportunidade de ir com ela a essa cidade - ficou
encantada e maravilhada com as belezas que viu e falou dessa
potencialidade. Acho que esse é um tema que o Governo Lula está
atacando como uma das prioridades na geração de emprego; aliás,
seu projeto com relação ao turismo é de, em quatro anos, poder gerar
um milhão de empregos. E onde se gera mais empregos com menor
custo, da maneira mais rápida, trazendo dinheiro para as regiões
turísticas e para o Brasil.

Gostaria de abordar aqui essa questão do pacto federativo
apresentada pelo Deputado Neider Moreira, que realmente é uma
opção que precisamos fazer.

Gostaria de reiterar o convite a todos os colegas e partidos, pois, na
sexta-feira, vamos lançar o fórum de debates sobre as reformas do
Governo Lula, na Sociedade Mineira dos Engenheiros, com a
presença do Dr. Luiz Dulci. Depois, haverá uma discussão, com a
presença do PT. A partir de sexta-feira, não apenas o PT, mas
também o PC do B e todos os partidos que compõem o Governo Lula
estarão presentes, e esperamos contar com a participação de todos
os demais partidos, inclusive os que fazem oposição, para que
possamos levantar sugestões e debater temas como a reforma
tributária, a reforma da Previdência e o Banco Central.
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Temos reunião agendada com o Deputado Virgílio Guimarães,

que apresentou emenda de organização do Banco Central.
Debateremos o pacto federativo.

Gostaria de abordar a questão do funcionalismo público. Há
algumas semanas, o funcionário da Casa vem lutando pela
democratização e pelo respeito, para que haja plano de carreira, para
que sejam respeitados a potencialidade e o trabalho de cada um. O
funcionário público é visto como bode expiatório, sendo culpado por
todos os problemas do País. Depois do Governo Coilor, o funcionário
público passou a ser considerado pior que fantasma. Dizíamos que o
funcionário público estava no purgatório. Era culpado pelo déficit
público e por todos os problemas nacionais.

O funcionário, assim como a população brasileira, é vítima de um
sistema perverso e de um Estado que, desde o Brasil Colônia, sempre
serviu ao interesse dos poderosos, das grandes elites. O Estado
brasileiro sempre foi privatizado, desde a época do império. Servia a
determinados grupos. Só tivemos o ingresso no serviço público,
obrigatoriamente por concurso público na Constituição de 1988.
Antes, os cargos públicos eram preenchidos por meio de nomeações
pessoais de Governadores, Prefeitos, de todos os que detinham o
poder do Estado. Se nunca tivemos discussão séria sobre o papel do
Estado na era CoIlor e na era famigerada do neoliberalismo, o que
tivemos? O que começou na Europa num outro contexto, numa outra
realidade, numa outra situação econômica de desenvolvimento, veio
para cá com aquela "lengalenga" de que lá temos sociedade
organizada e não há os problemas que temos aqui como miséria e
carência. A discussão que se fazia lá transportou-se mais uma vez
para acabar com o pouco que se tinha de organização do Estado.
Qual era o discurso? O Estado cuidará da educação, da saúde e da
segurança.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Aproveito este espaço
para fazer séria denúncia e, ao mesmo tempo, enfatizar o desrespeito
com que é tratado o funcionário público no País. Em novembro de
1994, houve uma licitação, um contrato e um aditivo de contrato do
DER com a construtora Centro-Oeste S.A., para recomposição da BR-
381, no valor de R$3.200.000,00, aproximadamente. Esse processo
foi para o Tribunal de Contas, que avalia todos os processos
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licitatórios e contratos públicos. O órgão técnico, naquela época,
detectou uma série de irregularidades e chamou o Sr. Dário Rutier
Duarte, responsável pelo DER, e a Comissão de Licitação para
justificá-las. Assim foi feito. O processo e a justificativa foram
reconduzidos ao Tribunal de Contas, para que a Diretoria de Análise
de Contas fizesse a revisão, e as irregularidades foram confirmadas.

Não tivemos explicações para as irregularidades naquele processo.
Diante disso, o parecer do funcionário, a quem valorizo, pois fez o
levantamento, foi encaminhado ao Auditor Nelson Boechat da Cunha,
que, de posse do documento, daquele levantamento criterioso, opinou
pela irregularidade da ocorrência, do contrato, do termo aditivo,
impondo multa ao Sr. Dário e determinando o encaminhamento do
processo ao Ministério Público, para as providências cabíveis.

O processo foi enviado ao Ministério Público em 25/7/2002. O
Promotor IRosalvo Ribeiro Mendes concluiu pelo mesmo
procedimento, ou seja, penalizar os responsáveis e enviar a
documentação ao Ministério Público. De maneira surpreendente, esse
processo, em 24/10/2002, foi entregue novamente ao relator,
Conselheiro Murta Lages, que, ignorando todo o trabalho dos
servidores, feito de forma isenta e correta durante oito anos,
ignorando os pareceres do Auditor e do Promotor, simplesmente votou
pela regularidade do contrato no procedimento licitatório, no primeiro
aditivo. Seu voto foi aprovado por unanimidade, na época, pelo
Conselheiro Elmo Braz e pelo Presidente Moura e Castro.

Companheiros da Assembléia, temos de fazer alguma coisa, porque
o Tribunal de Contas é um órgão que nos assessora. Quando não faz
um trabalho sério, correto, desrespeitando o trabalho brilhante dos
funcionários de carreira, que estão ali para assessorar e servir,
fazendo um julgamento meramente político, esta Casa está sendo
maculada. Temos de tomar uma providência. Já foi aprovado o
requerimento que nos permite entrar no Tribunal de Contas. Isso
precisa ser feito rapidamente, sob pena de este Poder ficar
desmoralizado e aquele órgão continuar fazendo julgamento de
contas de forma política, esquecendo-se de que ali existem
Conselheiros que são pagos, e bem, para zelar pela coisa pública.
Obrigado.

0 Deputado Roberto Carvalho* - Obrigado, Deputado Chico Simões.



349
Realmente, os servidores públicos, em sua maioria esmagadora,
são profissionais sérios. A imagem cunhada para o servidor e para o
serviço público tem o objetivo de fazer com que o servidor não possa
exercer sua função devidamente. O que depende deles é feito, seja no
Tribunal de Contas, seja em outros órgãos. A imagem foi muito bem
plantada. O Estado, naquilo que interessa ao funcionamento do
capitalismo nos setores de ponta, funciona, e bem. Mas no que
interessa à maioria da população o Estado não funciona, porque não é
de seu interesse.

Temos de discutir a máquina pública, o que o Estado precisa em
termos de serviços públicos, ouvindo a população. Não cabem mais
medidas ou atitudes do passado, quando, de forma extremamente
autoritária, as autoridades brasileiras decidiam pela população. Hoje,
infelizmente, isso ainda ocorre.

O Governador Aécio Neves desmentiu as notícias que foram
consideradas oficiais, ou seja, a extinção dos quinqüênios, férias-
prêmio e apostilamento. Temos de discutir, em primeiro lugar, a
finalidade dos serviços públicos, além de adequar a máquina aos
interesses da população em todas as áreas. E preciso discutir a
carreira dos servidores públicos. Na época da ditadura e em outras
épocas, o servidor, que era muito mal remunerado - e grande parte
ainda o é -, recebia alguns penduricalhos, com o objetivo de ocultar a
falta de plano de carreira, que ainda não existe na maioria dos órgãos
públicos. Temos de discutir também uma política de profissionalização
séria e decente para os servidores públicos.

A meu ver, independentemente dos méritos que precisamos discutir,
o Governador começou mal com lei delegada. Não se produzem
modificações nos órgãos sem discussão de demandas e
necessidades. O Governador Tancredo Neves gostava muito de fazer
isto: soltava um bode, um boato, media a reação - nunca era ele quem
dizia - e depois desmentia, dependendo da reação e de como as
coisas ocorriam. Espero que essa não tenha sido a tática do
Governador. Se o Vice, ou quem quer que seja, anunciou oficialmente
que essas medidas viriam sob a forma de projeto para a Assembléia,
é natural que deveria haver estudos nos órgãos técnicos do Governo.
Vamos discutir carreira. A do magistério, por exemplo, tem sido motivo
de requerimento do nosso Líder Rogério Correia, para que esse
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assunto volte a ser discutido, já que o projeto foi enviado pelo
Governo e posteriormente barrado, porque o Governo não queria.
Nesse contexto, precisamos discutir a profissionalização e o
apostilamento do servidor público, maior vitima de um Estado que não
atende às necessidades do povo brasileiro.

Espero que a Mesa atenda ao apelo do Deputado Rogério Correia.
Que haja também sensibilidade e atitude democrática por parte do
Governo, o que não vem ocorrendo em relação aos servidores
públicos e demais segmentos. Solicito ainda que possamos dar
exemplo nessa questão do plano de carreira, discutindo com todos os
servidores, hoje e amanhã, de forma a votarmos um projeto em
comum acordo com a categoria, que busca a carreira e a
profissionalização.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Gostaria de esclarecer
alguns pontos. Se o Governador Aécio Neves quisesse fazer o mesmo
que o Governo fez, enviando projeto do plano de carreira, teria que
esperar até julho ou outubro do ano que vem, e o faria para o outro
Governador cumprir. Se quisesse fazê-lo, teria mandado o projeto no
início.

Já está esclarecido que o Governador de Minas Gerais se chama
Aécio Neves. Quando o Governo quiser pronunciar-se, o fará através
do próprio Governador ou do seu porta-voz. Esse disse-me - disse já
foi mais do que confirmado pela imprensa. Aécio Neves, quando tiver
em suas mãos aquilo que deseja modificar, o remeterá para o Plenário
desta Casa.

O Estado Brasileiro, ou seja, os Governos Federal, Estadual e
Municipal vivem momento sério, gerado pelo peso da máquina
administrativa. No meio do caminho, o imperador Fernando Henrique
1, depois Fernando Henrique II, deu-nos a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Não se trata de lei ruim, é boa. Porém, obriga os entes da
Federação a ajustarem-se a ela no meio do caminho. Então, é preciso
reduzir a folha de pagamento do nosso Estado em 60%, mas ela já
está em 72%. E ainda há o problema previdenciário, que não foi
resolvido. Queremos que o Congresso Nacional se manifeste sobre
isso. Somente a Previdência consome quase 50% da folha de
pagamento em Minas. Ao discutir a questão dos servidores,
precisamos discutir também a viabilidade do Estado diante das
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exigências do custeio da máquina. Não podemos criar despesas
sem descobrir de onde virão as receitas.

A própria Lei de Responsabilidade Fiscal diz que não se pode
ultrapassar o limite de 60%, que é o caso de Minas Gerais.
Precisamos - esse é o trabalho que o Governador Aécio Neves tem
feito - atrair investimentos para Minas, melhorar a máquina
arrecadadora, resolver a questão previdenciária e, só depois, fazer
uma discussão sobre a própria máquina. Todos desejamos o plano de
carreira, mas é preciso saber que gastos irá gerar e de onde virá a
receita para cobri-los. O próprio Governo Federal tem dificuldades na
sua administração, cuja máquina é extremamente enxuta, mas a
máquina do Estado, como um todo, é pesada. As correções precisam
ser feitas, mas com responsabilidade para que, a cada despesa,
corresponda uma receita. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Roberto Carvalho* - Agradeço, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Humberto

Carneiro.
O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, membros da

Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e todos aqueles que a nós
assistem, sinto-me honrado pelos mais de 60 mil votos que recebi do
povo mineiro e, em especial, da minha região. Agradeço o voto de
cada eleitor que depositou em mim sua confiança. Minha forma de
retribuir será prestando um trabalho eficiente, digno de todo o povo
mineiro. Agradeço também a forma gentil e acolhedora com que fui
recebido pelos colegas Deputados. Agradeço aos servidores desta
Casa, que muito me têm sensibilizado com sua atenção, simpatia e
competência.

Caros Deputados, a união faz a força, disto todos sabem. Afinal,
quebrar um graveto isolado é fácil, mas, se unirmos vários gravetos,
ficará mais difícil quebrá-los de uma só vez. Sabemos das dificuldades
por que Minas está passando. Sabemos também dos terríveis efeitos
provocados pela chamada guerra fiscal. Mais que driblar esses
efeitos, precisamos de soluções urgentes, e essa busca de soluções
motiva-me a ocupar esta tribuna. Minas tem pressa, o Triângulo
Mineiro tem pressa. Nos últimos anos, Minas Gerais viu o número de
suas empresas ser reduzido, algumas fecharem e outras migrarem
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para outros Estados em busca de vantagens tributárias e
incentivos. Segundo o jornal "Estado de Minas", desde 1999 o número
de empresas que fechou as portas cresceu em mais de 30%, O
Estado perdeu, nos últimos oito anos, mais de 27 mil empregos
diretos e indiretos, em função da transferência de 14 grandes
indústrias para outras regiões do País. Minas precisa voltar a atrair
novos negócios, uma vez que estamos perdendo oportunidades para
Goiás, São Paulo e Bahia. O fato de a carga tributária mineira ser
maior que a dos outros Estados, provoca uma fuga de investimentos.
E ninguém quer estimular essa guerra fiscal, pois isso vai contra os
interesses da Federação. Precisamos enfrentar esse problema com
coragem, como está fazendo nosso Governador Aécio Neves, que
está resgatando a força e o prestígio político de Minas, para a
construção de uma proposta tributária que acabe de vez com os
efeitos da disputa fiscal.

O Governo Aécio possui todas as condições de alavancar a
economia do Estado. E o Triângulo pode contribuir com essa
empreitada.

O Triângulo Mineiro é uma região próspera, economicamente ativa e
com uma grande capacidade de expansão empresarial. O solo é rico e
sua gente possui a maior de todas as riquezas: a disposição para o
trabalho.

Temos uma boa infra-estrutura. Se somarmos o Triângulo Mineiro
ao Alto do Paranaíba e ao Noroeste de Minas, nossos vizinhos que
possuem as mesmas vocações econômicas e características
geográficas e sociais, seremos detentores de mais de 70% da
produção de grãos, com destaque para 98% da produção de soja.

As três regiões juntas detêm o maior parque agroindustrial do País e
abrigam o maior centro de pesquisa biotecnológica do mundo. O
maior pólo atacadista da América Latina está na nossa região. Temos
a maior capacidade armazenadora de grãos do País e abrigamos o
maior complexo gerador de energia de fonte hidrelétrica do Estado.

Tudo isso nos permite contribuir com mais de 30% do PIB do
Estado; mas, em contrapartida, recebemos muito pouco em
benefícios. Temos perdido nossas empresas para outros Estados, e
nossos índices de desemprego crescem assustadoramente.

Entretanto, apesar dessas dificuldades, ainda temos como ajudar o
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Estado. Só que antes disso precisamos de ajuda também.

O fato de o Triângulo se sobressair em tantos aspectos, e ser visto
aos olhos de muitos como independente, não significa que possa
caminhar sozinho, ou que a solução para os nossos problemas seja a
emancipação. Da mesma forma que o Estado precisa do Triângulo, o
Triângulo precisa do Estado. E um caminho de mão dupla.

Como disse no início, o momento é de união. Questões políticas mal
resolvidas, há muitos anos, prejudicaram a nossa região, que deixou
de receber novos investimentos. Da mesma forma, outras regiões
também foram preteridas por Governos anteriores. Nossa população,
de tanto sofrer privações, cresceu e amadureceu, possibilitando uma
grande vitória nas urnas.

Nossa região conquistou a maior bancada de todos os tempos. Hoje
contamos 11 Deputados Estaduais, 1 Senador, 5 Deputados Federais,
1 Ministro e 2 Secretários de Estado. Em termos de
representatividade, isso é um fato inédito na nossa história. Antes
tinharios só a força econômica. Agora temos também a força política.
Podemos e queremos fazer a nossa parte. Precisamos promover a
integração da região com o Estado. E a nossa sociedade, com todo o
direito, está cobrando-nos.

Temos de abrir caminhos e melhorar as condições para a atração de
novos investimentos. Isso permitirá maior geração de empregos e
crescimento da economia do Estado como um todo.

O Pais enfrenta uma crise e já tem problemas demais. Não
queremos promover uma guerra fiscal, mas, se o nosso Governador
Aécio Neves sentir necessidade de tomar medidas mais drásticas,
terá todo o apoio.

Queremos ajudar, temos grande potencial, estamos sintonizados
com o Governo Estadual, mas precisamos de respaldo.

O tempo é de mudanças e estamos afinados com esse tempo.
Passamos por um profundo amadurecimento da nossa sociedade, que
hoje se sente mais fortalecida, ao conquistar, pela primeira vez, tantos
representantes. E a união das forças políticas da região, mais que o
fortalecimento de um grupo e de uma causa, significa maturidade
política.

A bancada da nossa região não é fruto de acordo político. Surgiu
das urnas, com legitimidade, pelo voto direto. Tornou-se a maior
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bancada regional.

Esse grupo está unido e quer lutar pela integração da região com o
Estado. Seus membros não visam a interesses pessoais, pois sabem
que, em perfeita integração, Estado e região serão beneficiados.

Acima dos interesses partidários, propõem-se a dar sua contribuição
em benefício do desenvolvimento da região.

Agora, permito-me nomear esta bancada, que surgiu das urnas:
Adelmo Carneiro Leão, Antônio Andrade, Elmiro Nascimento, Fahim
Sawan, João Bittar, Leonídio Bouças, Paulo Piau, Ricardo Duarte,
Weliton Prado, Zé Maia e o orador que ocupa esta tribuna.

Temos um bloco regional, porém sem caráter regionalista.
Defendemos sempre interesses do Estado como um todo. Além disso,
temos o dever de representar os interesses das nossas bases.
Olhamos para a região como forma de contribuir cada vez mais com o
Estado. Quanto mais acolhemos empresas, mais empregos
proporcionaremos; quanto mais qualidade de vida conquistarmos,
mais desenvolvimento irradiar-se-á por todo o Estado.

A estrutura federativa requer esforço conjunto, isento, visando ao
Estado e, conseqüentemente, ao País como um todo. Para obtermos
sucesso com a nossa tarefa, temos duas crenças. Primeiro, temos
certeza de que os integrantes da Bancada da nossa região estão
imbuídos de responsabilidade. Segundo, acreditamos que podemos
contar com a compreensão e o apoio dos demais parlamentares desta
Assembléia Legislativa, sem o que nossa proposta de integração, que
favorece todo o Estado, não teria sucesso. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria de sugerir não

só à Casa, mas também, aproveitando o ensejo, ao Governo do
Estado, que aguardassem as reformas que serão feitas pelo
Presidente da República. Obviamente soluções serão dadas para os
Estados. Essas deverão ser aplicadas às questões não só de carreira,
mas também de desenvolvimento pessoal.

Acredito que poderíamos aguardar as soluções tomadas pelo
Presidente Luis Inácio Lula da Silva, para depois tomarmos as
nossas. Teremos boa aula para saber o que o Presidente dos
funcionários públicos poderá resolver para eles e acompanharíamos
aqui. Assim não faríamos aberração.
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Gostaria de aproveitar esta questão de ordem para dizer que

alguns fatos estranhos com relação ao DNIT, pois agora não é mais
DNER, nos preocupavam. Estava viajando pela Bahia - por sinal é um
Estado com estradas muito bem-cuidadas, diferentemente do nosso
Estado - e vi a notícia do acidente, ocorrido nas proximidades de
Congonhas, de uma carreta atropelada por uma locomotiva. Vi muitas
soluções práticas ocorrerem pelo País afora. A carreta jogou um pilar
do viaduto praticamente ao chão. Não sou engenheiro, mas não sou
imbecil. A rede possui macacos hidráulicos de altíssima qualidade que
suportam acima de 500t. Qualquer engenheiro sabe que poderia ser
feito um calço no viaduto, paralelamente ao local do pilar, para o
trânsito fluir normalmente, enquanto se constrói novamente o pilar na
sua base original.

E muito suspeita essa interdição por 30 dias de uma estrada que liga
Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Não há solução imediata, que poderia
haver. Fico assombrado com isso e gostaria de saber do nosso
Ministro se está ocorrendo no novo Ministério, ou seja, no Ministério
do PT, a mesma prática de antes, pois se fará agora um desvio
asfaltado para fazer fluir o tráfego quando a solução é muito mais
simples do que parece. Além disso, aguardaria as concorrências
necessárias para o reforço do pilar original.

Acredito que não haja tanto idiota lá em cima. O que está havendo é
excesso de má-fé? Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Aproveito a oportunidade em que
está sendo distribuído o jornal "Sind-Saúde" - muito bonito e bem-feito
- para apontar um erro nele cometido. Fizeram uma reportagem sem
consultar a minha pessoa. Infelizmente, a matéria é contrária ao
trabalho do Deputado. Venho então, aqui, sorridente, para poder
explicar ao Plenário, a todos os colegas desta Casa e aos servidores
da saúde que não fui consultado pelo repórter a respeito da intenção
do Projeto de Lei n° 8/2003, de minha autoria, publicado no diário
oficial de 20/2/2003. Diz a reportagem: "Mais uma armadilha contra os
servidores".

A minha intenção com o projeto das Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIPs - é desburocratizar a assistência
social no Estado. O que é isso? Hoje, quando uma entidade pública
quer receber alguma assistência do Estado, primeiramente deve
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requerer o registro no cartório. Na cidade de Belo Horizonte, onde
fui Vereador, após o registro, esta entidade deveria sobreviver 24
meses sem nenhuma ajuda governamental. Fiz, então, uma lei
municipal reduzindo esse prazo para 12 meses, ou seja, para a
metade. Dei, ainda, prioridade à tramitação desse projeto na Câmara
Municipal, para que essas entidades filantrópicas pudessem ter
acesso a recursos municipais e ajudar o município a prestar
assistência social. Protocolizei também na Assembléia Legislativa o
mesmo projeto, para que o Estado de Minas Gerais possa ter essa
redução, o que é feito em relação às entidades públicas. Quanto às
OSCIPs, são registradas no cartório e depois encaminhadas
diretamente a Brasília. Assim sendo, quem é dono de uma creche ou
de um asilo pode conseguir assistência governamental com menos de
12 meses. Essa é a intenção desse Deputado. Venho aqui, portanto,
de cara limpa e sorridente, mas fico triste, porque sei que o Sind-
Saúde é uma entidade séria, que luta pelos direitos dos trabalhadores
da saúde.

Hoje, já protocolizei ofício pedindo uma audiência pública para
explicar a intenção do projeto. Não acredito que o Presidente está
usando de má-fé com a explicação publicada, pois não fui consultado.

A reportagem diz: "O objetivo central de Leonardo Quintão é
possibilitar a privatização dos serviços de saúde hospitalar e
ambulatorial." Eu nem sabia dessa questão. Venho de cara limpa dizer
a toda Minas Gerais que a intenção desse projeto é ajudar os asilos
que não estão tendo recursos para cuidar dos seus velhinhos e as
creches que não possuem recursos próprios e que demoram quase 10
anos para conseguirem o primeiro real para ajudar as suas crianças.
Faço aqui, portanto, a minha explicação à Presidência desta Casa e
aos servidores da saúde de Minas Gerais, os quais eu prezo. Terei o
maior carinho em manter os seus direitos e em ajudá-los no seu plano
de carreira. Muito obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, quero registrar o nossa
repúdio em relação à forma com que o Deputado Irani Barbosa se
manifestou a respeito do Ministério dos Transportes. Apesar de ser
grande construtor, está muito longe de ser engenheiro de obras de
arte. Tive a oportunidade de, na última sexta-feira, encontrar-me na
UNIT com vários Deputados do PL, com a Presidente da Comissão de
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Transportes e Obras Públicas, com o Ministro dos Transportes,
Anderson Adauto, que, demonstrando sensibilidade ímpar, aqui
esteve na sexta-feira, de forma ágil, eficiente e rigorosa, para
solucionar o grave transtorno provocado pelo trem na rede ferroviária.
No sábado, às 7 horas da manhã, lá estavam o Ministro Anderson
Adauto, o Secretário de Obras Agostinho Patrús, o Deputado José
Milton, o expressivo Deputado Federal Eliseu Resende, buscando
solução rápida para o transtorno causado ao povo mineiro. Presenciei
o Ministro a exigir que se encontrasse o menor preço para a
efetivação dessa obra, amenizando o problema da comunidade
mineira. Há muito tempo não se vê no Ministério dos Transportes um
comando tão eficiente, vigoroso, rápido e honesto. Discordo, portanto,
do Deputado Irani Barbosa. Enalteço a rapidez, a agilidade e a
probidade do Ministro Anderson Adauto.

2a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta paite, 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, em atendimento ao disposto na Decisão Normativa

da Presidência n° 10, torna sem efeito o despacho de não-
recebimento do requerimento de autoria do Deputado Dinis Pinheiro,
que requer "seja realizado um Seminário com o tema: 'Combate à
Fome e à Miséria", publicado no "Minas Gerais" no dia 20 de fevereiro
deste ano, determina o recebimento da proposição e que a ela seja
anexado o requerimento do Deputado Ricardo Duarte, que solicita a
realização de seminário "para discutir a segurança alimentar em Minas
Gerais, em especial a implantação do Programa Fome Zero".

Mesa da Assembléia, 12 de março de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 11
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento

Interno e considerando que a fixação dos subsídios dos membros dos



358
Poderes Legislativo e Executivo é matéria de competência privativa
da Mesa da Assembléia Legislativa, conforme disposto nos incisos VII
e VIII do art. 79 do Diploma Regimental revoga a Decisão Normativa
da Presidência n° 4.

Mesa da Assembléia, 12 de março de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 9/2003, do Deputado Sargento Rodrigues e outros.
Pelo BPSP: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente -
Deputado Zé Maia; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Roberto
Ramos; suplente - Deputado Gil Pereira; pelo Bloco PT-PC do B:
efetiva - Deputada Jô Moraes; suplente - Deputada Cecília
Ferramenta; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes;
suplente - Deputado José Henrique; pelo PL: efetivo - Deputado
Leonardo Moreira; suplente - Deputado Célio Moreira. Designo. As
Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
10/2003, do Deputado Sargento Rodrigues e outros. Pelo BPSP:
efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente - Deputado Gustavo
Valadares; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Elmiro
Nascimento; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pelo Bloco PT-
PC do 8: efetivo -Deputado Durval Angelo; suplente - Deputado
Laudelino Augusto; pelo PMDB: efetivo - Deputado Bonifácio Mourão;
suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo PL: efetivo - Deputado Célio
Moreira; suplente - Deputado José Milton. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
11/2003, do Deputado Sargento Rodrigues e outros. Pelo BPSP:
efetivo - Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente - Deputado
Ermano Batista; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Irani
Barbosa; suplente - Deputado Márcio Passos; pelo Bloco PT-PC do 8:
efetivo - Deputado Durval Angelo; suplente - Deputada Manha
Campos; pelo PMDB: efetivo - Deputado Bispo Gilberto; suplente -
Deputado José Henrique; pelo PTB: efetivo - Deputado Fábio Avelar;
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suplente - Deputado Olinto Godinho. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
12/2003, do Deputado Rogério Correia e outros, que institui o teto
salarial na administração pública estadual de Minas Gerais. Pelo
BPSP: efetivo - Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente -
Deputado Miguel Martini; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado
Irani Barbosa; suplente - Deputado Dimas Fabiano; pelo Bloco PT-PC
do B: efetivo - Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputado
Ricardo Duarte; Pelo PL: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; suplente -
Deputado Célio Moreira; pelo PTB: efetivo - Deputado Olinto Godinho;
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°
13/2003, do Deputado Carlos Pimenta e outros, que acrescenta § 40
ao art. 199 da Constituição do Estado, que determina que a UEMG, a
UNIMONTES e outras instituições de ensino superior vinculadas ao
poder público estadual mantenham cursos de capacitação de
estudantes da rede pública. Pelo BPSP: efetivo - Deputado Carlos
Pimenta; suplente - Deputada Ana Maria; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo
- Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado João Bittar; pelo Bloco
PT-PC do B: efetivo - Deputada Maria Tereza Lara; suplente -
Deputado Laudelino Augusto; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Bonifácio Mourão; suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo PL: efetivo
- Deputado José Milton; suplente - Deputado Jayro Lessa. Designo.
As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
14/2003, do Deputado Carlos Pimenta e outros, que acrescenta § 40
ao art. 74 da Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivo - Deputado
Carlos Pimenta; suplente - Deputado Ermano Batista; pelo Bloco PFL-
PPB: efetivo - Deputado João Bittar; suplente - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputado Chico
Simões; suplente: Deputado Padre João; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado Adalclever Lopes; pelo
PTB: efetivo Deputado Leonídio Bouças; suplente - Deputada Lúcia
Pacífico. Designo. As Comissões.
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A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição ti0
15/2003, do Deputado Doutor Viana e outros, que dá nova redação ao
parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado. Pelo BPSP:
efetivo - Deputada Vanessa Lucas; suplente - Deputado Doutor
Ronaldo; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Alberto Bejani;
suplente - Deputado Gil Pereira; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo -
Deputado Weliton Prado; suplente - Deputado Biel Rocha; pelo
PMDB: efetivo - Deputado José Henrique; suplente - Deputado Ivair
Nogueira; pelo PL: efetivo - Deputado Sidinho do Ferrotaco; suplente -
Deputado Célio Moreira. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
16/2003, do Deputado Pastor George e outros, que altera o inciso II
do art. 233 da Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivo - Deputada
Vanessa Lucas; suplente - Deputado Fahim Sawan; pelo Bloco PFL-
PPB: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Alberto
Bejani; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada Maria Tereza Lara;
suplente - Deputada Manha Campos; pelo PL: efetivo - Deputado
Sidinho do Ferrotaco; suplente - Deputado Jayro Lessa; pelo PTB:
efetivo - Deputada Lúcia Pacifico; 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°
17/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros, que dá nova
redação ao inciso III do art. 25 da Constituição do Estado. Pelo BPSP:
efetivo - Deputado Fahim Sawan; suplente - Deputado Doutor
Ronaldo; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Alberto Bejani;
suplente - Deputado Elmiro Nascimento; pelo Bloco PT-PC do B:
efetivo - Deputado Ricardo Duarte; suplente - Deputada Jô Moraes;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Bonifácio Mourão; suplente - Deputado
Antônio Júlio; pelo PTB: efetivo - Deputada Lúcia Pacífico; 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°
18/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros, que dispõe
sobre a investidura em cargos e empregos públicos. Pelo BPSP:
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efetivo - Deputado Gustavo Valadares; suplente - Deputado Paulo
Cesar; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Leonardo Quintão;
suplente - Deputado Dimas Fabiano; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo -
Deputada Marília Campos; suplente - Deputada Jõ Moraes; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado José
Henrique; pelo PL: efetivo - Deputado Jayro Lessa; suplente -
Deputado Leonardo Moreira. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
19/2003, da Deputada Ana Maria e outros, que suprime o § 2 0 do art.
288 da Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivo - Deputada Ana
Maria; suplente - Deputado Miguel Martini; pelo Bloco PFL-PPB:
efetivo - Deputado Alberto Bejani; suplente - Deputado Pinduca
Ferreira; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada Maria Tereza
Lara; suplente - Deputado Weliton Prado; pelo PL: efetivo - Deputado
Célio Moreira; suplente - Deputado Sidinho do Ferrotaco; pelo PTB:
efetivo - Deputado Leonídio Bouças; suplente - Deputado Olinto
Godinho. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
20/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, que altera os
10  40 do ai. 128, o inciso XXVI do art. 90 da Constituição do Estado
e o art. 22 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Pelo
BPSP: efetivo - Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente -
Deputado Wanderley Avila; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado
Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado Daimo Ribeiro Silva;
pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputado Durval Angelo; suplente -
Deputada Jô Moraes; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever
Lopes; suplente - Deputado José Henrique; pelo PL: efetivo -
Deputado José Milton; suplente -. Deputado Leonardo Moreira.
Designo. As Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, o Requerimento n°
154/2003, da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do
ai. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Transporte - aprovação, na P Reunião Ordinária, dos Requerimentos
nos 30/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 43/2003, do Deputado
Bonifácio Mourão, 52 a 57 e 86/2003, do Deputado Djalma Diniz, e
90/2003, do Deputado Leonídio Bouças (Ciente. Publique-se.); e pelos
Deputados Leonardo Quintão - informando de sua renúncia à vaga
como membro efetivo da Comissão de Redação (Ciente. Publique-se.
Às Comissões. Cópia às Lideranças.), Alberto Bejani - indicando o
Deputado Antônio Genaro para a vaga de membro efetivo da
Comissão de Redação (Ciente. Designo. As Comissões. Cópia às
Lideranças.), e Doutor Ronaldo - informando de sua filiação ao PDT
(Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues

solicitando que o Projeto de Lei n° 46/2003 seja distribuído à
Comissão de Segurança Pública. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu
§1°, transferi-ia ao Deputado Sargento Rodrigues. A Presidência
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com  a
palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia, não
poderíamos deixar de manifestar nossa indignação diante das notícias
veiculadas nos últimos dois dias pela imprensa, no Estado de Minas
Gerais. Será, Sr. Presidente, que a redução de gastos com pessoal,
que afetará a motivação do servidor, vai atender ao interesse público?
Será que uma coisa não vai excluir a outra?

Diante do desafio de equilibrar o orçamento mineiro, a mesa de
negociação foi posta novamente como se o servidor público fosse o
grande privilegiado, que deve perder todas as "regalias", sem trazer à
tona as mazelas e dificuldades com que trabalha todos os dias. No
mínimo, já chegam os servidores diante do Governo perdendo espaço
e não podendo negociar opções para preencher o vazio nos
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instrumentos de motivação no serviço público.

Não é que não seja devido controlar as despesas com pessoal, mas,
honestamente, não creio que seja justa e adequada a proposta do
Executivo Estadual de, primeiro, cortar benefícios como os
qüinqüênios e as férias-prêmio, para, em tempo posterior - muito
incerto, diga-se de passagem - começar a discutir plano de cargos e
salários. Qualquer bom jogador entenderá que uma cartada como
essa é sempre muito perigosa.

Ora, a grande maioria dos servidores do Estado se debate com a
total ausência de perspectiva de crescimento profissional, uma vez
que não há progressão nem promoção na carreira na qual entraram,
porque as próprias carreiras não são implementadas como uma
política de pessoal séria. Restam apenas os qüinqüênios e as férias-
prêmio a dar algum alento de melhoria salarial escassa e de
recompensa pelo tempo trabalhado para o Governo Estadual.

Se o servidor só é visto como custo, se só é visto, acima de tudo,
como despesa a ser contida, como, então, os milhares e milhares de
servidores estaduais poderão atender - motivados - às funções que
são chamados a desempenhar?

Ao aceitarmos que a culpa pela dita crise do Estado recaia
integralmente sobre os servidores - num absoluto esquecimento de
que gestões passadas tornaram inviável o equilíbrio das contas
mineiras -, estaremos cometendo grande injustiça com o lado mais
fraco da história, como infelizmente ocorre na maior parte das vezes.

Nesse sentido, vale não nos esquecermos de que, quando o
Governo Federal veio, recentemente, defender a unificação dos
regimes de previdência, para retirar os "privilégios" dos servidores
públicos, os militares foram os primeiros a se levantar e questionar.
Na ocasião, foi dito que a manutenção do sistema de aposentadoria
integral e equivalente à remuneração dos ativos para os militares seria
um absurdo, e a própria revista "Veja" chegou a defender que os
direitos adquiridos dos militares correspondiam ao sinônimo moderno
da escravidão. Ou seja, para o Governo e para a mídia enviesada, a
aposentadoria dos militares e de Juízes seria tão injusta quanto a
propriedade de escravos do Brasil colonial.

O grito que ora queremos expressar é que ninguém, nessa ocasião
de caça às bruxas no "rombo da Previdência", se levantou para
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defender direitos iguais dos militares em relação aos trabalhadores
celetistas. Como o Governo sabe, mas faz questão de desconsiderar,
os militares não têm hora-extra, adicional noturno, adicional por
periculosidade e FGTS, entre outros vários mecanismos de proteção
do trabalhador exposto a um ritmo de trabalho alucinante e perigoso.
E, mesmo não tendo todos esses direitos, que qualquer trabalhador
normal teria se se submetesse a condições similares às dos militares,
estes aceitam passar anos a fio sob tais condições, por vezes,
desumanas, justamente porque esperam uma aposentadoria que lhes
recompense toda uma vida de dedicação e trabalho.

Retomando a questão inicial sobre a redução dos gastos com o
funcionalismo público estadual, tenho uma posição firme, da qual não
posso, sob pena de desconsiderar o próprio interesse da sociedade,
abrir mão. Tenho forte convicção de que, sem uma discussão
simultânea a respeito do aprimoramento da relação Estado-
servidores, apresentar propostas "urgentes" e "imprescindíveis" de
redução de gastos com folha de pagamentos, à custa da extinção de
benefícios, torna-se um exercício falacioso, senão extremamente
prejudicial ao próprio interesse público - no sentido de que servidores
desmotivados não conseguirão desempenhar bem suas funções.
Entra-se, portanto, na seara de desatender a finalidade pública
quando mais ela é argüida.

Aqui vale, então, o questionamento sobre se o interesse público da
responsabilidade fiscal e da contenção de despesas com pessoal é
assim tão dissonante em relação a uma política de pessoal bem
estruturada. A resposta há de ser negativa, se levarmos em conta que
é justamente uma complementação de instrumentos em prol de uma
administração pública democratizada e eficiente. Se se
complementam, pergunto novamente ao Executivo, aos servidores e
aos demais interessados, por que o Governo mineiro privilegia
temporal e materialmente o tema da restrição de benefícios
remuneratórios dos servidores? Por que se descuida do elevado
impacto negativo de incluir na agenda de reformas os ditos
"privilégios", se se desconsidera que são os próprios servidores os
maiores prejudicados por uma completa ausência de perspectiva de
evolução no serviço público estadual? Com isso, só se gera mais e
mais desmotivação, além, é claro, da precarização dos serviços
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prestados à população.

Nesse sentido, falar de contenção de gastos pura e simplesmente
não poderia, em um Estado democrático de direito, vir como
argumento ultrapoderoso para tangenciar direitos adquiridos, direitos
expectados e todo o conjunto de políticas públicas que estão aí por
serem feitas. Ora, se é certo que as demandas são muitas e os
recursos são escassos, não menos certo é também o fato de que a
um governo a que falta legitimidade no atendimento básico aos
anseios da população, como o da Argentina atualmente, pouco
adiantará haver "responsabilidade fiscal" ilibada. Aliás, quem disse
que governo foi feito para dar lucro em detrimento da garantia de que
a sociedade será atendida?

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, entendemos que o
Governo e, em especial, o Governador Aécio Neves, à frente desse
Governo, atravessam um momento difícil por questões financeiras.
Mas não vamos admitir, em hipótese alguma, que o servidor público
estadual seja escolhido, mais uma vez, como bode expiatório. Como
eu disse aqui antes, o servidor público não pode pagar pelas más
administrações do passado, de um passado recente. O tema central
deste pronunciamento é a questão do custo-benefício que envolve o
recurso humano desta administração estadual.

O servidor ouve falar sobre o aumento salarial de Deputados,
Procuradores, Desembargadores e Secretários de Estado. Ao mesmo
tempo, ouve-se a noticia, dada pelo Vice-Governador, de que estaria
sendo estudado um projeto de lei para cortar benefícios, tais como
férias-prêmio e qüinqüênio. O servidor público conta única e
exclusivamente com a certeza de ter, a cada cinco anos, 10% de
reajuste. Portanto, isso cai como uma bomba na cabeça daqueles que
estão, no dia-a-dia, cuidando da segurança pública, da saúde e da
educação.

Fico imaginando como me sentiria se estivesse no comando de uma
viatura e soubesse que meu qüinqüênio seria cortado. Esperando e
contando com aquele aumento de 10%, tive a felicidade, certamente
num ato de coerência e responsabilidade, de receber do Governador
Aécio Neves uma ligação, por volta das 13 horas, relatando que dele
não havia partido aquela iniciativa. Apenas havia solicitado estudo à
administração. Em momento algum propôs que fosse elaborado
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projeto de lei cortando tais benefícios. Tenho certeza e convicção
de que o Governador, em sua lucidez, não tomaria tal atitude.
Entretanto, não poderia deixar de estar aqui manifestando nossa
opinião, mesmo porque represento boa parcela de servidores
públicos, e, assim, não poderia me caiar diante das informações
transmitidas pelos veículos de comunicação.

Quero deixar claro que não aceitaremos o corte de qüinqüênio do
soldado, da professora, do médico e da enfermeira que esperam que
o tempo chegue. O único beneficio concreto e real com que o servidor
pode contar são, exatamente, os 10%.

Disse ao Governador Aécio Neves para abrir um canal de diálogo
com os servidores públicos e, em especial, com esse Deputado e
outros que lideram essa parcela de servidores, para que possamos
negociar, sentar à mesa e discutir as questões dos servidores, antes
que nos deparemos com uma situação insustentável.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero cumprimentá-lo
por sua dedicação como Deputado que tem lutado a favor dos
trabalhadores. Quero assumir também o compromisso de estar ao
lado deles, defendendo-os. Trabalhei como professora em escola
pública durante 25 anos, O salário do servidor público ainda não
condiz com seu papel, sua função. Sabemos que a quase totalidade,
se não a totalidade, realmente veste a camisa, defende de fato sua
função. No caso do professor, dá a vida para que crianças, jovens e
adolescentes possam ter educação e futuro garantido. Nosso
compromisso é lutar. V. Exa. tem nosso voto e apoio contra a extinção
do qüinqüênio e dos direitos já garantidos dos servidores públicos.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a nobre Deputada. Há
mais ou menos seis meses recebi uma carta de um soldado de Unai
solicitando empenho para conseguir, pelo menos, que a CEF
aceitasse financiamento de casa própria. Vejamos o absurdo: o
policial, devido à profissão que exerce, não poderia fazer o
financiamento. A Caixa, em resposta ao policial e a este Deputado,
disse que o risco da profissão era um dos pontos que invibilizaria o
financiamento. Vários servidores passam hoje por essa situação.

Governador Aécio Neves, a notícia de que haveria a possibilidade
de não mais receber seus 10% a cada cinco anos caiu como uma
bomba sobre aquele policial, que, dentro de uma radiopatrulha,
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combate o crime durante a madrugada. Caiu como uma bomba na
cabeça daqueles que estão morrendo ao defender a sociedade.
Temos registro de 5 homicídios de policiais nos últimos 30 dias, além
de um Detetive da Policia Civil que foi assaltado e sofreu tentativa de
homicídio. Não podemos permitir que isso aconteça. Tenho certeza de
que não só o PDT, com sua lucidez, mas também os demais
parlamentares não o permitirão.

Portanto, fica registrado o nosso posicionamento e o da Bancada do
PDT com relação às questões que dizem respeito ao funcionalismo
público. Aceitamos discutir os planos de carreira. Solicito que o
Governador Aécio Neves envie a esta Casa, o mais rápido possível, a
Lei Orgânica da Policia Civil e o Estatuto dos Militares. Aí vamos
discutir a política salarial dos servidores antes de pensar em cortar
qualquer beneficio, que não é privilégio, mas benefício conquistado ao
longo do tempo.

Sr. Presidente, já que estamos falando sobre equilíbrio fiscal,
benefícios e cortes, apresentamos um substitutivo, na segunda-leira,
ao projeto de resolução que esta Mesa apresentou com o objetivo de
acabar definitivamente com a carreira dos servidores desta Casa.
Conforme o nosso substitutivo, devemos, em primeiro lugar, designar
uma comissão de Deputados e ouvir os parlamentares e não apenas
alguns técnicos desta Casa que estão assessorando o Presidente de
forma inadequada, levando-o a uma situação de confronto com outros
Deputados, que também não concordam com essa política adotada.

Portanto, apresentamos o substitutivo, a fim de garantir que a
carreira dos servidores do Poder Legislativo sela mantida até que
possamos discutir o assunto numa comissão paritária, composta de
Deputados, servidores e administradores da Casa. Então, ao longo de
um debate, poderemos elaborar um projeto de lei. Poderíamos até
cortar a cabeça dos marajás existentes nesta Casa. Os servidores não
querem manter um patamar alarmante de salários, como ocorre
atualmente.

Devemos discutir essa questão com seriedade. O Deputado Doutor
Viana esteve comigo, juntamente com a comissão de servidores, O
Presidente Mauri Torres disse que revogaria a Deliberação n° 2.327.
Infelizmente, Doutor Viana, para nossa surpresa, o Presidente
apresentou um projeto de resolução, extinguindo tudo, não apenas o
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prêmio de "performance" dessa bendita deliberação, mas também
o projeto de resolução anterior, acabando com a carreira dos
servidores, que estava estabelecida há 12 anos.

Não aceitamos isso de forma alguma. Os Deputados Sebastião
Navarro Vieira, Durval Angelo e Doutor Viana já se manifestaram.
Vários outros companheiros se manifestarão, porque a posição da
Mesa deixa os outros 70 Deputados numa situação delicada. Como
podemos, Deputado Alberto Bejani, aceitar que a Mesa tome essa
deliberação, num projeto de resolução, em que ela mesma dará o
parecer, sem ouvir sequer o Colégio de Líderes?

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, ratifico as palavras do Deputado Sebastião Navarro Vieira.
Como Líder da Bancada, digo com todas as letras que não aceitamos
projetos enfiados goela abaixo. Estamos do lado do servidor, para que
este não seja prejudicado. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao Deputado Alberto
Bejani, nosso companheiro na Comissão de Administração Pública e
Líder do PFL.

Fico tranqüilo ao saber da posição do Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça desta Casa, Deputado Sebastião Navarro. Nós,
Deputados, temos a obrigação de ser guardiões da Constituição
Estadual. A resolução apresentada pela Mesa nem sequer ouviu o
Colégio de Líderes. Disse ao Presidente ontem: "Presidente Mauri
Torres, V. Exa. precisa ouvir e conversar com os Deputados". Não
poderemos passar um cheque em branco, da forma como foi colocado
esse projeto, ou seja, a Mesa apresenta, ela mesma dá o parecer e
nós, Deputados, o aprovamos ou não em Plenário. Portanto, trata-se
de projeto que deve ser mais bem estudado, já que estamos alterando
uma carreira estruturada há 12 anos. Se tiver gordura ou privilégios,
este Deputado estará com o Presidente para cortá-los, e não para
prejudicar o funcionalismo desta Casa, que certamente sairá
prejudicado com a revogação.

Também não queremos o Substitutivo n° 1. Apesar de não me
recordar do artigo, ele simplesmente determina que, no prazo de 180
dias, a Mesa proporá outro plano de carreira. Isso não queremos. O
que queremos é que em 180 dias a Casa venha a implementar nova
estrutura, novo projeto, definido, acabado e votado. Então,
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apresentamos emendas e substitutivo ao projeto e pedimos o apoio
dos demais companheiros para que possamos trazer lucidez a esta
Casa e àqueles em quem confiamos a direção: os membros da Mesa.
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 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, caros
parlamentares, prezada assistência, telespectadores da TV
Assembléia, como vários Deputados desta Casa, trago minha
apreensão e preocupação com o projeto de resolução apresentado
pela Mesa, que trata da estrutura interna da Assembléia Legislativa. E
um assunto delicado e polêmico. Trago nossa discordância com
relação à forma e ao encaminhamento. Entendemos que algumas
reformas e mudanças sejam necessárias, mas, o que reivindicamos à
Mesa e trazemos ao Plenário é o encaminhamento desse assunto. E
preciso que haja maior transparência e participação dos
parlamentares e dos servidores da Casa, que serão atingidos. Até
agora isso não aconteceu. Por isso, nossa apreensão é grande.
Solicitaremos ao Presidente e aos demais membros da Mesa que,
daqui em diante, quando se tratar de assuntos administrativos
importantes e questões políticas decididas pelo Plenário ou
comissões, que seja cumprido o ritual de manutenção semanal de
reunião da Mesa com o Colégio de Lideres. Está faltando
comunicação e informação. Não é possível tomar boas decisões, sem
o devido conhecimento do assunto.

Confesso que, como Líder do maior bloco parlamentar da Casa,
levei um susto quando esse projeto apareceu na pauta de votação.
Soube o conteúdo da matéria apenas porque a vi na pauta de hoje e
procurei informações rápidas e superficiais. Não tenho condições de
discutir essa matéria porque não a conheço. Portanto, nossa critica é
quanto à forma do encaminhamento, não entrando no mérito da
discussão por desconhecimento do assunto. Entraremos no mérito em
outro momento. Queremos que o processo seja mais democrático,
aberto e transparente, para que todos possam dar sua contribuição.
Entendemos o elevado espírito da Mesa ao querer implementar uma
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reforma rápida. Estamos de acordo com esse alto objetivo da
Mesa, mas queremos ter o direito de participar, ser ouvidos e
contestar medidas com as quais, porventura, não estejamos de
acordo.

Gostaria, também, de trazer uma discordância com relação a
informações, ainda não oficiais, de que a Mesa quer manter uma
deliberação da Mesa anterior, do tempo do Deputado Anderson
Adauto. A deliberação estabelece que todo projeto de resolução da
Mesa, ao ser elaborado, não pode ter sua análise requerida pela
Comissão de Justiça. Entendemos que isso é cercear as comissões
da Casa e fere o Regimento, pois entre as funções de competência
privativa da Mesa não está inserida a análise de projetos de
resolução. Ela tem poder privativo para iniciar a matéria, mas o
Regimento não diz que somente a Mesa pode analisar. Isso foi uma
invenção, de cunho altamente autoritário, com o objetivo de cercear o
debate. E preciso quebrar essas amarras e dar condições para que a
comissão permanente que trata da furidicidade e constitucionalidade
das leis possa ser consultada quando a Mesa iniciar alguma matéria.
A Mesa precisa entender que as outras comissões não irão contestá-
la, mas trazer contribuições para ampliar o debate. Na medida em que
se cerceia o trabalho da Comissão de Justiça, estamos tratando com
dois pesos e duas medidas matérias importantíssimas. Em qualquer
matéria encaminhada pelo Governador de Minas que trate dos mais
altos e complexos interesses do Estado, a Comissão de Justiça pode
opinar, mas nos assuntos tratados pela Mesa não? Será que as
decisões da Mesa são mais importantes que as iniciativas do
Governador, com repercussão em todo o Estado e, talvez, no País?
Não podemos ter esses dois pólos. A Comissão de Justiça deve ter a
competência, se o Plenário assim o quiser, de ser consultada sobre
qualquer matéria. Iremos apresentar uma questão de ordem formal
em momento oportuno, e se a Mesa não acatá-la iremos recorrer ao
Plenário. Iremos até o fim nessa luta, porque queremos democratizar
a tramitação de projetos na Casa. Quero frisar que isso não é
iniciativa desta Mesa, é herança, que a atual quer manter.
Entendemos que não seria de bom alvitre a continuidade desse
expediente.

Na condição de Líder do PSDB, partido do Governador, e do maior
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bloco de sustentação do Governo na Casa, trago palavras
tranqüilizadoras. Tenho visto e ouvido notícias nos diversos órgãos de
comunicação, e há pouco, na tribuna, o Deputado Sargento Rodrigues
tratava do assunto referente à extinção de benefícios dos servidores.

Ontem estivemos, com um grupo de parlamentares, com o
Governador, tratando dessa questão. O Governador foi muito enfático
- como o foi na sua entrevista concedida à imprensa mineira. Não há
proposta objetivando acabar com benefício nenhum. Existem estudos
e levantamentos nas diversas áreas do Estado. Seria
irresponsabilidade um Governador, que inicia seu mandato herdando
dívidas e problemas, não colocar sua equipe para fazer o
mapeamento desses problemas, um diagnóstico da situação. E isso
que está fazendo, levantando os problemas do Estado nos diversos
setores.

Por erro, talvez, de interpretação, entendeu-se que uma opinião
emitida pelo Vice-Governador, que estava no exercício do Governo,
era posição do Governo. Não é verdade, representava apenas uma
opinião pessoal, talvez não avaliando a repercussão que suas
palavras, na condição de Vice no exercício do Governo, teria na
sociedade.

O Governador deixou claro que as posições de Governo serão
implementadas, iniciadas e comunicadas pelo Governador à
sociedade. Com relação ao funcionalismo público, também deixou
claro que qualquer iniciativa será transparente. Antes de encaminhar
qualquer proposta, ouvirá as lideranças sindicais, iniciará debates,
colherá sugestões e conversará com os parlamentares. Quando
qualquer proposta atinente ao funcionalismo for encaminhada à
Assembléia, a sociedade terá conhecimento prévio, ninguém se
surpreenderá.

Trago palavras tranquilizadoras, porque o nosso Governador é um
democrata, que herdou dificuldades sérias, gigantescas, e quer
enfrentar esse desafio, dotando o Estado de capacidade para
enfrentar os problemas passados e atuais, construindo aquela Minas
que todos queremos.

O Governador - Precisamos nos lembrar -, antes de assumir o
Governo de Minas, trabalhou com afinco, denodo e esforço
extraordinário para conseguir, no final do Governo de Fernando
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Henrique Cardoso, que já estava praticamente anestesiado, com
sua capacidade de trabalho, esforço e eficiência, recursos para pagar
o 130 salário.

Diversos Estados, Rio de Janeiro é um exemplo, vivem as agruras
de salários atrasados e 13° que ninguém recebeu. Minas não vive
essa situação, graças ao Governador, eleito na época, Aécio Neves.

Não é possível levantar suspeitas, posições, suposições nem fazer
cavalos de batalha com base em posições inexistentes.

Quem governa e inicia as ações do Estado é o Governador Aécio
Neves, Irá ele, no momento exato, levantar e anunciar questões -
como está fazendo -, mostrar e quantificar problemas e iniciar um
grande debate, visando encontrar caminhos e rumos para enfrentar os
desafios. E não conseguir apenas paliativos que se transformem em
bombas de efeito retardado, para explodir daqui a alguns meses ou
anos.

Estamos há pouco mais de 60 dias de Governo - que se iniciou bem.
E um Governo seguro, com rumo e norte, que lidera, que tem
dimensão nacional, que conhece e sabe da importância do papel de
Minas no cenário nacional.
Vai devagar, bem ao estilo mineiro, sem alarde, mas com

segurança, recolocar Minas em seu patamar e em sua condição de
Estado influente. E ainda como referência de boas ações e medidas,
de bom governo, como sempre foi no passado e será, se Deus quiser,
no futuro próximo.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado,
quero fazer uma observação, apesar de já haver falado antes com V.
Exa., sobre a manifestação feita por alguns Deputados desta Casa a
respeito do que foi dito pelo Vice-Governador Clésio Andrade. Dizem
que foi um teatro orquestrado pelo Governador Aécio Neves..

Pelo pouco que conheço do Governador e do convívio com ele
nesse seu tempo de vida pública, sei que não precisa fazer isso. O
que ele tem que falar, não deixa de falar. Além disso, é uma pessoa
que fica vermelha na hora, mas não fica amarela para o resto da vida.

Então, entendo que essa questão não pode ser abordada dessa
maneira que alguns parlamentares, algumas lideranças e até mesmo
alguns jornalistas fizeram hoje nesta Casa. Dizer que foi orquestrado
pelo Governador, pedindo ao Vice-Governador para falar de
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determinada forma, ou melhor, que tudo já estava combinado, não
é a maneira certa. Pelo pouco que o conheço, e V. Exa. também, vejo
que o que o Aécio tem de falar, ele mesmo fala e assume o que diz.
Temos que deixar bem claro, em alto e bom som, que quem governa
e fala é o Governador, como ele próprio disse. O Governador não
manda recado na sua vida pública. Não está querendo colocar balão
de ensaio. Pessoas que estão tentando desarticular com má-fé este
Governo, ou seja, o Governador sério, é que agem assim.

V. Exa., como Líder do PSDB e deste bloco, tem de deixar isso bem
claro. Todos os Deputados que conhecem um pouco o Governador
Aécio Neves sabem que não manda recado, pois o que tem que dizer
ele diz. Além disso, doa a quem doer, ele assume. Já presenciei, em
várias oportunidades, Aécio tomar suas posições e não jogar para a
platéia. Não precisa falar nem pedir para falar a fim de ver o que
acontecerá. Temos de deixar isso bem claro, pois o que se está
tentando implantar hoje não é correto, principalmente ao ver um
governo sério como o do Governador. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço a oportuna
intervenção de V. Exa., destacando aqui um aspecto importante que
precisa ser frisado. Obviamente, essas questões menores, levantadas
por alguns setores, de que o ocorrido seria uma jogada política ou um
balão-de-ensaio, não têm cabimento. Um homem com a estatura e a
experiência, a vivência e o preparo, o conhecimento e, geneticamente
dizendo, originário de uma família tradicional da política mineira, em
hipótese alguma precisaria usar expedientes menores desta forma.
Muito menos o Vice-Governador de Minas se submeteria a essa
situação. Isso está fora de discussão. Realmente, o Vice-Governador
emitiu, como admitiu, uma opinião pessoal. Qualquer cidadão pode
emiti-Ia, pois o Governo é democrático. Podemos ter opiniões
discordantes, mas quem decide e fala pelo Governo é o Governador.
Isso talvez tenha gerado confusão, porque o Vice, ao dar a sua
opinião, estava no exercício da função. Assim, houve a confusão de
que ele, como Vice-Governador, no exercício do Governo, estaria
falando em nome do Governo. Na verdade, não foi isso.

Então, a questão é muito clara. Entendemos que isso é normal na
vida pública. As pessoas muitas vezes cometem algumas falhas de
avaliação. Isso é normal, pois ninguém é perfeito. Porém, não vamos
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prolongar um assunto que já foi esclarecido pelo próprio
Governador. Não há motivo de deixar ficar rendendo algo que
realmente não tem cabimento.

Quero encerrar as palavras, Sr. Presidente, agradecendo a
deferência de V. Exa. por conceder aos parlamentares, às galerias e
aos telespectadores da TV Assembléia o tempo solicitado. Muito
obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
13, 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 DE SAÚDE, EM
11/3/2003

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Doutor Viana, Fahim Sawan, Neider Moreira, Ricardo Duarte e Doutor
Ronaldo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ricardo Duarte, declara
aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião desta Comissão. A Presidência informa que a reunião
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a programar os
trabalhos. O Presidente determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas e designa o Deputado Doutor para
atuar como escrutinador. A seguir, o Deputado Doutor Viana proclama
os resultados, sendo eleitos, para Presidente, o Deputado Ricardo
Duarte e, para Vice-Presidente, o Deputado Fabim Sawan, ambos
com 4 votos. Logo após, o Deputado Ricardo Duarte empossa o
Deputado Fahim Sawan como Vice-Presidente, que, por sua vez, dá
posse ao Deputado Ricardo Duarte, que agradece a escolha de seu
nome como Presidente. Fazem uso da palavra todos os Deputados
presentes. Prosseguindo, o Deputado Ricardo Duarte sugere aos
parlamentares que as reuniões ordinárias desta Comissão se realizem
às quintas-feira, às 9h30min, o que é aceito sem restrições. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - João Bittar - Doutor

Viana - Neider Moreira.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
N° 15.341 E SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE

LEI NOS 15.466 E 15.498 EM 11/3/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, Adalclever Lopes, Ana Maria e Paulo Piau,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado José Henrique. Havendo número regimental, a Presidente
"ad hoc", Deputada Maria José Haueisen, 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 se desginar os relatores. Ato
contínuo, determina a distribuição das cédulas de votação. Apurados
os votos, são eleitos para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Paulo Piau e Maria José Haueisen.
Logo após, o Presidente "ad hoc"dá posse ao Presidente eleito,
Deputado Paulo Piau, que por sua vez dá posse à Vice-Presidente
eleita, Deputada Maria José Haueisen. Em seguida, O Presidente
designa os seguintes relatores: Veto Total à Proposição de Lei n°
15.341, Deputado Adalclever Lopes; Veto Parcial à Proposição de Lei
n° 15.466, Deputada Ana Maria e Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.498, Deputada Maria José Haueisen. 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, 13 de março de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Ana Maria - Adalclever Lopes - Maria José

Haueisen.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS PROPOSIÇÕES
DE LEI NOS 15.347, 15.465, 15.475, 15.477, 15.479, 15.484, 15.508 E

15.513, EM 27/2/2003
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Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os

Deputados Elmiro Nascimento, Adalclever Lopes, Laudelino Augusto,
Leonardo Moreira e Zé Maia, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Elmiro
Nascimento, 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 designar os relatores. A seguir, determina a distribuição
das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Adalclever Lopes para atuar como escrutinador. Apurados
os votos, verifica-se a eleição, para Presidente, do Deputado Elmiro
Nascimento e, para Vice-Presidente, do Deputado Laudelino Augusto,
ambos com cinco votos. Na condição de Presidente "ad hoc", o
Deputado Elmiro Nascimento empossa no cargo de Vice-Presidente o
Deputado Laudelino Augusto. Este, por sua vez, empossa o
Presidente eleito, Deputado Elmiro Nascimento. O Presidente informa
que designou o Deputado Adalclever Lopes como relator dos vetos às
Proposições de Lei n

o
s 15.347 e 15.465; o Deputado Leonardo

Moreira como relator dos vetos às Proposições de Lei n o
s 15.475 e

15.477; o Deputado Zé Maia como relator dos vetos às Proposições
de Lei nos 15.479 e 15.484; e o Deputado Laudelino Augusto como
relator dos vetos às Proposições de Lei n os 15.508 e 15.513.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, informa que a próxima reunião será convocada
através de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Leonardo Moreira - Laudelino

Augusto - Adalclever Lopes - Zé Maia:
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR N° 71

As 10h45min do dia doze de março de dois mil e três, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Já Moraes, Domingos Sávio,
Elmiro Nascimento e Leonardo Moreira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Jô
Moraes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata
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da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar o parecer do relator. Em seguida, a
Presidência dá a palavra ao Deputado Domingos Sávio (relator), que
emite seu parecer pela manutenção do veto. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Em seguida, a Presidência suspende
os trabalhos, para que seja lavrada a ata da reunião. Reabertos os
trabalhos, e em virtude de requerimento do Deputado Elmiro
Nascimento, é dispensada a leitura da ata, 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 parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 12 de março de 2003.
Jô Moraes, Presidente - Elmiro Nascimento - Domingos Sávio.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI COMPLEMENTAR N°71, EM 27/2/2003
As 14h30min do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e três,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jô Moraes, José
Henrique, Domingos Sávio e Elmiro Nascimento, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente " ad
hoc", Deputada Jô Moraes , declara aberta a reunião e informa que
não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A
Presidência comunica que a reunião se destina a eleger o Presidente
e o Vice-Presidente e a designar o relator. A seguir, determina a
distribuição das cédulas de votação aos membros da Comissão e
convida o Deputado Elmiro Nascimento para atuar como escrutinador
que, após computar os votos, anuncia que os Deputados Jô Moraes e
José Henrique tiveram quatro votos para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente. A Presidente 'ad hoc" empossa o Vice-
Presidente, Deputado José Henrique, que por sua vez dá posse à
Presidente, Deputada Jô Moraes, a quem devolve a direção dos
trabalhos. A Presidente profere palavras de agradecimento e designa
para relatar a matéria o Deputado Domingos Sávio. 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
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trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2003.
Jô Moraes, Presidente - Leonardo Moreira - Elmiro Nascimento.

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 28/2/2003

As 10 horas comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Jô Moraes, Alencar da Silveira Júnior, Dinis Pinheiro,
José Henrique e Leonardo Quintão, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad hoc"
Deputada Jô Moraes, informa que não há ata a ser lida, esclarece que
a reunião se destina à eleição do Presidente e do Vice-Presidente,
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Dinis Pinheiro para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são
eleitos, por unaminidade, os Deputados Domingos Sávio e Dalmo
Ribeiro Silva para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Em
seguida, a Presidente "ad hoc" declara os mencionados Deputados
eleitos e dá posse ao Deputado Domingos Sávio como Presidente, o
qual assume a direção dos trabalhos e agradece a confiança nele
depositada. Logo após, fica decidido entre os membros da Comissão
que as reuniões ordinárias serão realizadas às terças-feiras, às
14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Jô Moraes -

Leonardo Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPSOIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.341
Comissão Especial

Relatório
No uso das atribuições que lhe confere o art. 90, inciso VII, c/c o art.

70, II, da Constituição do Estado, o Governador do Estado opôs veto
total à Proposição de Lei n° 15.341, que institui o Programa de Apoio
Financeiro à Escola Família Agrícola do Estado de Minas Gerais.
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Atendendo ao disposto no "caput" do art. 222 do Regimento

Interno, foi constituída esta Comissão Especial para emitir parecer
sobre o veto, fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 15.341, vetada integralmente pelo

Governador Itamar Franco, originou-se do Projeto de Lei n°
1.886/2001 de autoria dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Maria
José Haueisen. Esse projeto foi aprovado nesta Casa, após amplos
debates com os setores envolvidos, neles incluída a Secretaria de
Estado de Educação e, portanto, o próprio Poder Executivo.

O parecer da Comissão de Educação, quando do exame do projeto,
foi bastante eloqüente quanto à necessidade de o Estado apoiar
iniciativas dessa natureza. Segundo esse parecer, "a administração de
uma Escola Família Agrícola pela comunidade local é um princípio
basilar de sua filosofia e, portanto, fundamental para o sucesso de
metas propostas pelo modelo pedagógico". Assevera também que "a
participação do Poder Público na construção e desenvolvimento dessa
espécie de sistema deve-se dar predominantemente na qualidade de
parceiro e não de gerenciador direto da escola." Na audiência pública
realizada para discutir esse projeto, os participantes endossaram essa
linha de abordagem, especialmente o Secretário de Educação, que
reforçou a necessidade de que as EFA5 sejam administradas pelas
famílias e comunidades e de que o projeto de lei tivesse por objeto
apenas o apoio às escolas geridas por associações autônomas. Além
disso, lembrou oportunamente que as escolas mantidas pelos poderes
públicos estadual e municipais já contam com recursos orçamentários
próprios, por força de dispositivo constitucional.
Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, ao analisar o Projeto de Lei n° 1.886/2001, identificou,
no Quadro de Detalhamento da Despesa da Secretaria de Estado da
Educação do orçamento anual, dotação orçamentária para dar suporte
à implantação da proposta de criação da Escola Família Agrícola no
programa de trabalho "carreira, capacitação e formação continuada -
ensino fundamental", além de outros recursos decorrentes de abertura
de créditosuplementar, caso fossem necessários, nos termos da Lei
Federal n°4.320, de 1964.

Dessa forma, o veto total do Governador Itamar Franco certamente
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decorre de ruído ou falha de comunicação entre os órgãos que
compõem o Poder Executivo. E de se deduzir que a Secretaria de
Educação, que, como vimos, participou ativamente da construção do
projeto Escola Família Agrícola, endossando a idéia e dando
contribuições preciosíssimas, não foi ouvida para os fins de sanção da
proposição.

As alegações de inconstitucionalidades contidas nas razões do veto,
encaminhadas por meio da Mensagem n° 349/2002, não procedem.
Matérias relacionadas com a educação estão arroladas entre as de
competência legislativa concorrente, nos termos do art. 24, IX, da
Constituição Federal, c/c o art. 65, "caput", da Constituição do Estado,
transcritos a seguir:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

IX - educação, cultura, ensino e desporto;

Art. 65 - A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-
Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta
Constituição.".

No art. 66, III, da Constituição do Estado não consta que é de
iniciativa privativa do Executivo deflagrar o processo legislativo sobre
matéria educacional. Portanto, não há vício de iniciativa.

Alega-se também, nas razões do veto, que a criação da Escola
Família Agrícola é atividade eminentemente administrativa, de
competência do Poder Executivo, a qual dispensa autorização
legislativa. Ora, no ordenamento constitucional brasileiro, não há a
figura do decreto autônomo, desvinculado de uma lei. A administração
pública rege-se, nos termos do art. 37, "caput", da Constituição
Federal, entre outros, pelo princípio da legalidade. Ou seja, a
administração só pode fazer o que a lei autoriza. A função de decreto
se limita a apenas a regulamentar as leis aprovadas pelo Parlamento.
Não se enquadrando nesses casos, o decreto deve ser anulado pela
própria administração ou julgado inconstitucional pelo Judiciário,
porque desatende ao princípio da legalidade expressamente contido
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nas Constituições Federal e Estadual.

No Capítulo da Educação, da Cultura e do Desporto da Lei
Fundamental, o art. 213 diz que "os recursos públicos serão
destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que
comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes
financeiros em educação e assegurem a destinação de seu patrimônio
a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder
Público, no caso de encerramento de suas atividades.".
Como se observa, a edição de lei no caso é um imperativo

constitucional do princípio da legalidade e do mencionado artigo.
Essas mesmas orientações constam na Constituição do Estado, nos
arts. 13, "caput", e 203.

Nas razões do veto, consta ainda que a proposta aumenta a
despesa do Estado e assim estaria descumprindo o disposto no art.
16, 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O argumento não tem
consistência. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
da Assembléia e o próprio Secretário da Educação são testemunhas
da existência desses recursos na Lei Orçamentária, como já
demonstramos acima. Portanto, voltamos a insistir no fato de que o
veto resulta de uma falha da burocracia existente no Executivo,
quando os órgãos diretamente interessados nessas iniciativas deixam
de ser consultados, e, com isso, o Chefe do Executivo muitas vezes é
induzido a erro. Essa é a nossa avaliação para o caso em exame.

Por fim, entendemos que o Programa Escola Família Agrícola é
fundamental para o desenvolvimento do homem que mora no campo.
O Poder Público e a iniciativa privada devem ser estimulados para
desenvolver parcerias dessa natureza. O déficit de ensino público
regular no campo é enorme. Em Minas há 12 Escolas Famílias
Agrícolas com larga experiência centrada em um sistema educativo
europeu que tem como princípios a forma associativa de
administração das escolas - pais, alunos, entidades e outros
interessados -, a pedagogia de alternância, na qual o aluno alterna
períodos de aprendizagem na família, no meio social e na escola, e a
formação integral da pessoa nas dimensões afetiva, intelectual,
profissional, religiosa, comunitária, econômica e social.

Por essas razões, estamos opinando contrariamente ao veto total do
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Chefe do Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à

Proposição de Lei n°15.341.
Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Adalciever Lopes, relator - Maria José

Haueisen - Ana Maria.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.347
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 350/2002, o Governador do Estado,

utilizando-se das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, VIII,
c/c o art. 70, II, da Carta mineira, encaminha a esta Casa as razões
que o levaram a opor veto total à Proposição de Lei n° 15.347, que
autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis das unidades de ensino
constantes do seu Anexo único e que foram municipalizadas em um
passado recente.

Publicada, foi a matéria distribuída a esta Comissão para receber
parecer, nos termos do art.111, 1, "b", c/c o art. 222, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 15.347 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar os imóveis das unidades de ensino que foram
municipalizadas recentemente aos municípios onde se encontram
situadas, com vistas a possibilitar a esses entes da Federação a
realização de convênios para alocar recursos destinados a sua
manutenção e reforma. Não tendo a propriedade do bem, não há
como realizar qualquer tipo de ajuste que lhe diga respeito.

O Chefe do Poder Executivo invoca o interesse público para
justificar o veto total à proposição, alegando que há necessidade de
cautela para se liberar cada um desses imóveis, o que não deverá ser
feito antes de se concluir um estudo prévio sobre a demanda escolar
para 2003. Ocorre que muitos desses prédios poderão ser utilizados
para abrigar novas escolas de ensino médio nos municípios,
atendendo às demandas de cada local.

Assiste razão ao Governador quando apresenta tais razões para
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opor o veto. Sem o conhecimento da demanda escolar de cada um
dos municípios, não há que se falar na transferência de bens que
poderão abrigar novos serviços do Estado. Cada um desses imóveis
deveria ser analisado separadamente, e não em bloco, para se
conferir a pretendida autorização legal, o que entendemos mais
condizente com o espírito da Lei n° 9.444, de 25/11/87.

Por oportuno, reportarmo-nos ao argumento apresentado pelo
Governador para opor veto a outras proposições de lei que tratam de
matéria semelhante, segundo o qual haverá sempre a possibilidade de
que o município interessado venha a manter ou celebrar com o Estado
contrato de concessão de direito real de uso do imóvel, caso reste
demonstrado que sua utilização é realmente necessária.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto

à Proposição de Lei n° 15.347.
Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Adalclever Lopes, relator -

Leonardo Moreira - Laudelino Augusto - Zé Maia.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.466
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe confere o

art. 90, VIII, c/c O art. 70, II, da Constituição mineira, opôs veto parcial
à Proposição de Lei n° 15.466, que cria o Programa Estadual de
Incentivo à Produção de Leite - Pró-Leite.

Por meio da Mensagem n° 9/2003, o Governador encaminhou as
razões do veto para apreciação desta Casa. Após publicação, a
matéria foi distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 222 do Regimento Interno.

Cumpre-nos, agora, opinar sobre o assunto.
Fundamentação

A decisão do Governador do Estado de vetar o inciso 1 e o parágrafo
único do art. 50 e os arts. 60 e 70 da proposição de lei em epígrafe
deu-se por razões de inconstitucion ali dade e por serem tais
dispositivos contrários ao interesse público.

Para fundamentar o veto ao inciso 1 do art. 50, S. Exa. citou o inciso
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IV do art. 161 da Constituição do Estado, que veda a vinculação de
receita de imposto a órgão, fundo ou despesas, ressalvadas as
hipóteses elencadas. Já que tratam de matéria correlata, o parágrafo
único do mesmo artigo e o art. 6 0 foram vetados por extensão.

Já o art. 7° foi vetado por impor regras para a concessão dos
empréstimos aos produtores de leite que ferem normas do Banco
Central e outras firmadas em acordos internacionais, todas relativas à
regulamentação do setor bancário.

No parecer para o 1° turno do Projeto de Lei n° 1.877/2001, que
originou a proposição de lei em análise, a Comissão de Justiça
defendeu a constitucional idade da medida proposta no inciso 1 do art.
50, entendendo não se tratar de vinculação de receita de imposto a
fundo. Segundo a Comissão, o que "o Pró-Leite procura instituir, na
verdade, é uma subconta específica no FUNDESE, criado pela Lei n°
11.396, de 6 de janeiro de 1994, de sorte que as doações realizadas
pelas cooperativas de leite ao fundo serão destinadas exclusivamente
aos financiamentos concedidos aos produtores rurais de leite".

Vê-se, portanto, que o legislador utilizou um recurso legal já
existente e em vigor para respaldar o dispositivo. A leitura dos
pareceres de mérito que se seguiram mostra de forma inequívoca a
importância atribuída pela Assembléia Legislativa às políticas públicas
de apoio ao desenvolvimento e à modernização da atividade de
produção leiteira.

Vale ainda observar que, sem os instrumentos previstos no inciso 1 e
no parágrafo único do art. 50, o Pró-Leite se esvazia, por ser suprimido
o pilar que permitiria sua operacionalização.

Já o art. 6° delimita o perfil do produtor que faria jus à linha de
crédito prevista. Além de caracterizar o beneficiário como pequeno
produtor de leite, esse dispositivo incentiva diretamente o
cooperativismo, uma vez que direciona os recursos aos produtores
cooperativados.

Por fim, as nobres intenções reveladas pelos objetivos específicos
do Programa tenderão a cair no vazio sem a garantia de uma fonte de
recursos objetiva e segura. Uma vez mantido o veto, os objetivos do
Pró-Leite só seriam efetivados a partir de uma clara vontade política
do Poder Executivo.

Quanto ao art. 70, deve-se reconhecer a inviabilidade da aplicação
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prática do dispositivo, que prevê prazo de carência especial e
ausência de juros para os financiamentos aos pequenos produtores. A
nosso ver, a questão deveria ser formulada como uma recomendação
ao gestor do Pró-Leite, o BDMG. Este deve levar em consideração a
condição econômico-financeira atual dos produtores de leite, com
especial atenção aos que se encaixam nos quesitos do Programa de
Fomento à Agricultura Familiar - PRONAF.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do veto ao inciso 1 e ao

parágrafo único do art. 5 0 e ao art. 60 e pela manutenção do veto ao
art. 70 da Proposição de Lei n° 15.466.

Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Ana Maria, relatora - Adalclever Lopes -

Maria José Haueisen.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.475
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 13/2003, o Governador do Estado,

utilizando-se das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, VIII,
c/c o art. 70, II, ambos da Constituição mineira, encaminha a esta
Casa as razões que o levaram a opor veto à Proposição de Lei n°
15.475, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de sua
propriedade nas condições que especifica.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 20/2/ 2003, foi a
matéria distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer,
nos termos do art. 111, 1, "b", c/c o art. 222, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição de lei ora vetada tem por escopo dar a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa permutar
imóvel de propriedade do Estado, situado no perímetro urbano de
Mariana, pelo imóvel de propriedade de um particular, situado na zona
rural do mesmo município.

O Chefe do Poder Executivo invoca o interesse público para
justificar o veto total à proposição a que aludimos. Alega que a
alienação de imóveis contraria a política adotada pela atual
administração do Estado, que tem como princípio a preservação do
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patrimônio público para atingir o objetivo de reduzir despesas,
principalmente as decorrentes de locação.

Assiste razão ao Governador. O fato de a administração querer
manter o bem em seu patrimônio para a instalação de serviços
públicos certamente atende melhor e mais apropriadamente às
necessidades da população.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela manutenção do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.475.
Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Laudelino Augusto - Zé Maia.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.477
Comissão Especial

Relatório
Com fulcro no art. 70, II, da Carta mineira, o Governador do Estado

fez remeter a esta Casa a Mensagem n° 15/2003, contendo o Veto
Total à Proposição de Lei n° 15.477, que contém autorização
legislativa para que o Poder Executivo possa fazer reverter ao
Município de Itaguara o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 20/2/2003, foi a matéria
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
222 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição de lei ora vetada pelo Governador do Estado tem o

propósito de dar a autorização legislativa para que o Poder Executivo
possa fazer reverter ao Município de Itaguara o imóvel constituído de
terreno com área de 800m2, que fora originalmente doado pelo
município ao Estado, ficando estabelecida condição ao donatário para
o aperfeiçoamento da propriedade. Descumprida a condição imposta
no ato da realização do contrato, as nossas leis civis credenciam o
doador a reivindicar o bem em juízo e, dessa forma, reintegrá-lo a seu
patrimônio. A lei autorizativa, no presente caso, serve apenas para
resolver a questão, amigavelmente, entre as partes.

O Chefe do Executivo invoca o interesse público para justificar o
veto. Alega considerar conveniente que o bem permaneça como
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integrante do patrimônio público estadual, pois ele se destina à
instalação de unidade policial, que está funcionando precariamente
em imóvel inadequado e sem condições para prestação dos serviços
de segurança pública.

Assiste razão ao Governador. O fato de a administração pública não
ter dado ao imóvel a destinação anteriormente acordada entre Estado
e município não significa que ela possa prescindir dele.
Contrariamente, o que foi explanado pela mensagem é a necessidade
de manter o bem no patrimônio do Estado e fazer localizar ali a
Delegacia de Polícia, que certamente prestará serviços indispensáveis
aos cidadãos.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela manutenção do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.477.
Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Laudelino Augusto - Zé Maia.	 -
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.479
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, com fulcro no art. 70, II, da Constituição

mineira, fez remeter a esta Casa a Mensagem n° 16/2003, contendo o
Veto Total à Proposição de Lei n° 15.479, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao patrimônio do
Município de Gonzaga.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 20/2/2003, foi a
matéria distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos
do art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição de lei ora vetada cuidou de dar a autorização

legislativa para que o Poder Executivo fizesse reverter ao Município
de Gonzaga imóvel anteriormente doado por esse município ao
Estado, com destinação condicionada a certo fim e descumprida pelo
donatário, o que justificou a reivindicação do bem pelo doador original.

O Chefe do Executivo alega motivos de ordem legal para vetar
integralmente a Proposição de Lei n° 15.479. Constata ele que a
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ausência de especificação da finalidade pública a que se destina o
imóvel contraria a norma do art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de
21/6/93, que estatui o estabelecimento de encargo no caso de
doação.
Consoante as razões expedidas no veto governamental,

entendemos que ele não deve prosperar em face das seguintes
razões:

Primeiramente, a doação foi celebrada entre as partes com encargo,
e isso condiciona o aperfeiçoamento da propriedade nas mãos do
donatário. Não satisfeita a condição imposta no ato da realização do
contrato, o direito credencia o doador a ajuizar ação reivindicando o
bem e assim integrá-lo novamente em seu patrimônio. A lei
autorizativa, no presente caso, serve apenas para resolver a questão
amigavelmente sem apelar para o Poder Judiciário. Dessa forma, não
há justificativa de se manter o veto à proposição, pois este não
impedirá que o bem seja transferido novamente.

Outra razão a ser argüida contraria o que foi alegado pelo
Governador do Estado para opor veto à proposição em comento, por
dizer respeito apenas às doações. Não há que se falar em
obrigatoriedade de se explicitar a destinação de certo bem no caso
das reversões, porque está se fazendo apenas a devolução de um
bem ao doador original. Quando se devolve algo a alguém, não se
determina sua destinação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.479.
Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Zé Maia, relator - Leonardo Moreira

- Laudelino Augusto.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.484
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, com fulcro no art. 70, II, da Constituição

mineira, fez remeter a esta Casa a Mensagem n° 17/2003, contendo o
Veto Total à Proposição de Lei n° 15.484, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de
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Carmo do Paranaiba.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 20/2/2003, foi a
matéria distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos
do art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 15.484 cuida de dar autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa fazer reverter a Carmo do
Paranaíba imóvel que anteriormente doou ao Estado, destinado a
certo fim. Não lhe tendo sido dada a destinação proposta, a
reivindicação do bem pelo doador fica justificada.

O Chefe do Poder Executivo, entretanto, apresentou motivos de
ordem legal para vetar integralmente a Proposição de Lei n° 15.484.
Constata ele a ausência de especificação da finalidade pública a ser
dada ao imóvel, o que contraria a norma do art. 17 da Lei Federal n°
8.666, de 21/6/93, que estabelece a obrigatoriedade de se fazer
constar no instrumento autorizativo o encargo que deverá ser
adiiiplido pelo donatário.
Consoante as razões expedidas no veto governamental,

entendemos que ele não deve prosperar, em face das razões
explanadas a seguir: primeiramente, a doação, tendo sido celebrada
entre as partes, com encargo, condiciona o aperfeiçoamento da
propriedade nas mãos do donatário ao adimplimento da exigência do
contrato. Não satisfeita a condição imposta no ato da celebração do
ajuste, o direito credencia o doador a ajuizar ação para reintegrar o
bem a seu patrimônio. A lei autorizativa, nesses casos, serve apenas
para resolver a questão amigavelmente entre as partes, sem envolver
ações do Poder Judiciário. Dessa forma, não há justificativa para
manter o veto à proposição, pois ele só impedirá que as partes
resolvam a questão de forma ágil e eficiente.

Outra razão aventada para a apresentação do veto - a destinação
pública - deve ser por nós argüida, pois diz respeito apenas às
doações, não à reversão, porque, nesse caso, está se fazendo
apenas a devolução do bem ao doador original. Quando se devolve
algo a alguém, não se determina sua destinação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.484.
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Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Zé Maia, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.498
Comissão Especial

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VII, c/c O art.

70, inciso II, da Constituição do Estado, o Chefe do Executivo
Estadual opôs veto parcial à Proposição de Lei n° 15.498, que altera a
Lei n° 13.771, de 11/12/2000, que dispõe sobre a administração, a
proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do
Estado e dá outras providências.

Atendendo ao disposto no "caput" do art. 222 do Regimento Interno,
foi constituída esta Comissão para emitir parecer sobre o veto,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição de lei parcialmente vetada objetiva alterar os arts. 17,

20, 22 e 25 da Lei n° 13.771, de 11/12/2000, um instrumento de
fundamental importância para o gerenciamento, a conservação e a
proteção das águas subterrâneas de domínio do Estado.

Alegando razões de ordem constitucional e de interesse público, o
Chefe do Executivo vetou os arts. 1°, 2° e 5° da referida proposição,
todos resultantes de emenda parlamentar.

O art. 1° acrescenta dois parágrafos ao art. 17 da Lei n° 13.771, de
2000. O primeiro determina que o empreendedor deverá comunicar ao
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM - a execução de obra
destinada à pesquisa ou ao aproveitamento de águas subterrâneas,
com antecedência mínima de 30 dias do seu início. O segundo
estabelece prazo de 15 dias, a partir da data de recebimento da
comunicação, para o IGAM denegar autorização à obra, caso haja
risco para o aqüífero ou para captações vizinhas.

O veto oposto a esse artigo apóia-se em três argumentos. O
primeiro diz que os dois parágrafos acrescentados promoveriam a
substituição do regime jurídico vigente de autorização dessas obras
por mero expediente ou procedimento de comunicação a cargo do
empreendedor, o qual estaria obrigado apenas a comunicar ao IGAM
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a perfuração de seus poços tubulares, o que o eximiria de obter a
devida autorização. Nesse caso, estar-se-ia restringindo bastante o
poder de policia do órgão gestor de recursos hídricos, pois o
empreendedor não precisaria apresentar a documentação necessária
para a análise técnica do 10AM acerca da viabilidade dessa
perfuração.

Em segundo lugar, a própria gestão das águas subterrâneas seria
comprometida, pois o 10AM estaria limitado a indeferir a perfuração de
poços apenas em casos de risco para o aqüífero ou para as
captações vizinhas - critérios que são subjetivos e excluem outras
hipóteses relevantes no processo.

Por último, sustenta-se que os dispositivos sob exame contrariam a
própria lei que se pretende alterar, bem como os incisos II e IV do art.
50 da Lei n° 13.199, de1999, que estabelece a política estadual de
recursos hídricos.

Tais argumentos são pertinentes, pois, além restringir o poder de
policia do órgão fiscalizador e criar óbices à gestão dos aqüíferos, as
alterações propostas estão em desacordo com as legislações federal
e estadual sobre recursos hídricos.

O art. 20 da proposição, também vetado, acrescenta o § 4 0 ao art. 20
da Lei n° 13.771, de 2000, o qual proíbe a outorga de direito de uso e
a concessão de licença ambiental para fins de captação de águas
subterrâneas, inclusive das nascentes naturais, em um raio de 301km
do perímetro de estância hidromineral do Estado, para a produção de
águas a serem dessalinizadas ou salinizadas, visando à sua
comercialização, exceto quando destinada ao abastecimento público.

Justificando o veto oposto, o Governador alega que a eficácia
prática desse dispositivo é a "criação de área de proteção de aqüífero
subterrâneo" a que se refere o art 13 da Lei n° 13.771, de 2000, e que
incumbe ao 10AM a criação dessas áreas de proteção e controle, nos
termos do art. 12 do mesmo diploma legal. Alega, ainda, que a fixação
dessa faixa de proteção com raio de 30km do perímetro das estâncias
hidrominerais é desprovida de qualquer critério técnico que a
fundamente.

Entendemos que tais alegações não procedem, pois o artigo em
comento não está criando área de proteção de aqüíferos subterrâneos
no entorno de estâncias hidrominerais. 0 que se está regulamentando
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é a proibição da outorga do direito de uso apenas nos casos em
que a água extraída tenha por objetivo ser dessalinizada ou salinizada
para comercialização e não seja destinada ao abastecimento público.

Portanto, na forma redigida, o dispositivo permite que outras
finalidades de utilização da água subterrânea ou de nascentes
naturais, como abastecimento público, dessedentação animal,
irrigação, recreação e industrial, sejam normalmente outorgadas.
Permite, até mesmo, que a água possa ser envasada e
comercializada, desde que não seja dessalinizada ou salinizada.

Pelos argumentos acima, fica claro que o dispositivo não cria área
de proteção de aqüíferos subterrâneos, o que invalida a sustentação
do veto oposto pelo Governador.

O último veto incide sobre o art. 50, o qual determina prazo de 180
dias para que as empresas extratoras de água, em conformidade com
a situação prevista no § 40 do art. 20 da Lei n° 13.771, de 2000,
acrescido por esta lei, apresentem estudo técnico comprovando que a
captação utilizada não interfere em manancial que abastece estância
hidromineral. Determina, ainda, que esse estudo técnico deverá ser
elaborado por instituto de pesquisa vinculado a universidade pública
ou ao Estado e, em seu parágrafo único, que o descumprimento deste
artigo implicará o cancelamento da licença ambiental e da outorga do
direito de uso das águas.

A nosso ver, o veto é oportuno, pois o dispositivo cria para o
Executivo discriminação quanto aos órgãos e entidades que podem
fazer exames de natureza técnica para fins de concessão e outorga
de uso da água, não sendo conveniente que a administração pública
sofra essas limitações.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela manutenção dos vetos aos arts. 1° e 50

e pela rejeição do veto ao art. 20 da Proposição de Lei n° 15.498.
Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Ana Maria -

Adalclever Lopes.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.513
Comissão Especial

Relatório
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O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe

confere o art. 70, II, da Carta Magna do Estado, opôs veto total à
Proposição de Lei n° 15.513, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de lbitiúra de Minas o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 20/2/2003, a matéria foi
distribuída a esta Comissão Especial para que sobre ela seja emitido
parecer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao

Município de lbitiúra de Minas imóvel com área de cerca de 1.300M2,
originalmente doado ao Estado pelo município, condicionado seu uso
a um determinado fim, não efetivado até o presente momento, o que,
de uma análise pouco cuidadosa, justificaria a retomada do bem pela
municipalidade.

O Chefe do Executivo invoca o interesse público para justificar o
veto total à proposição a que aludimos. Alega que a extinta Secretaria
de Estado de Segurança Pública, atual Secretaria de Estado de
Defesa Social, necessita do imóvel para abrigar a sede da Delegacia
de Policia do município, que hoje funciona precariamente em imóvel
de dois cômodos.

Por outro lado, o município, preocupado com o crescimento atual da
violência em todo o País, quer se prevenir de problemas futuros dessa
ordem, oferecendo hoje alternativas saudáveis para a população no
que concerne à implantação de políticas públicas relativas a turismo e
lazer, priorizando investimentos na área.

Não nos parece que ampliar a cadeia pública, tirando-a de um local
já estabelecido para ocupar um local com outra destinação seja
prática alternativa melhor, quando sabemos hoje, após tantas
experiências de programas de repressão à violência, que obteremos
resultados mais positivos se, junto à população, promovermos
atividades recreativas, jogos e eventos esportivos. Enfim, políticas
educativas de um modo geral que possam aliviar a carga de
insatisfação a que estamos todos expostos no dia-a-dia e que
conduzem ao crescimento da violência num todo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.513.
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Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Zé

Maia.
PARECER PARA O PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°

11/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Quintão, a proposição sob análise

tem por finalidade a criação do Programa de Atividades do
Sentenciado (PRO-ATIVA) e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/2/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, compete-nos
emitir parecer quanto à juridicidade, à constitucional idade e à
legalidade da matéria.

Fundamentação
Cuida o projeto apreciado de instituir um programa com a finalidade

de atendimento aos sentenciados que cumpram pena nas unidades
penitenciárias administradas pelo Estado. O objetivo principal da
proposta, consoante seu art. 3 0, é a reintegração social e profissional
do preso mediante a prática de atividades agrícolas. Segundo os
termos do projeto, o PRO-ATIVA seria elaborado e coordenado pela
Secretaria de Estado de Defesa Social e administrado por
organizações da sociedade civil de interesse público.

A análise do projeto revela sua incompatibilidade com os princípios e
as regras que norteiam nossa ordem jurídico-constitucional. A
proposta afronta o equilíbrio necessário à convivência entre o
Executivo e o Legislativo, ao pretender que este órgão legiferante
determine o modo de exercício da função administrativa. A iniciativa
também não atende aos princípios constitucionais inerentes ao
tratamento do preso, por conseguinte, apresenta descompasso em
face das Leis de Execução Penal vigentes - a Lei Federal n°7.210, de
1984, e a Lei n° 11.404, de 1994. Criando despesa sem indicação da
fonte de custeio e programa sem previsão na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, a proposição ofende a Constituição da República e a
Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Vivemos sob um Estado democrático de direito, que tem como

pilar a tripartição funcional dos Poderes. Nesse ambiente, é intolerável
que um Poder interfira nos negócios dos outros, salvo os casos
expressamente indicados na Constituição da República. Ao Poder
Executivo cumpre o exercício da função administrativa, inclusive a
determinação e a realização de programas e atividades correlatas. O
art. 90, XIV, da Constituição Estadual, atribui ao Governador do
Estado competência privativa para dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo, O projeto sob comento,
ao tratar da criação de um programa, chegando mesmo, em seu art.
40, a designar atribuições a uma Secretaria de Estado, avilta esses
preceitos constitucionais.

Nossa Carta Magna, nesse ponto, é vivamente inspirada na doutrina
- de Montesquieu - da tripartição de Poderes, marcante no
constitucionalismo ocidental e no direito público moderno. Gabino
Fraga, confirmando essa tendência, aponta que a administração
pública "é uma atividade estatal que se realiza sob uma ordem jurídica
e que consiste na execução de atos materiais ou de atos que
determinam situações jurídicas para casos individuais" ("Derecho
Administrativo". Ciudad dei México. 1934, pág. 55). Seabra Fagundes,
na mesma linha, afirma que "a administração tem como finalidade
exclusiva os fenômenos de realização do direito; a legislação é
formadora do direito e a administração executora" ("O Controle dos
Atos Administrativos pelo Poder Judiciário". 6a ed. São Paulo: Saraiva,
pág. 5).

Reiteradas vezes esta Comissão já se pronunciou sobre projetos
dessa natureza, assinalando que "não pode o Poder Legislativo,
mediante lei de sua iniciativa, enviar comando a outro Poder
constituído, de sorte que venha a interferir no funcionamento de
qualquer órgão vinculado a esse Poder, sob pena de invadir a reserva
de competência constitucionalmente atribuída a cada um dos
Poderes" (Comissão de Constituição e Justiça. "Parecer para o 1°
turno do Projeto de Lei n° 1.951/2002". Relator: Deputado Ermano
Batista. Publicado no "Diário do Legislativo" em 414/2002, pág. 17).
Constatamos, portanto, que a proposição analisada é

inconstitucional por ferir o princípio da convivência equilibrada,
independente e harmônica, dos Poderes republicanos. E vedado, em
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nosso direito, a imposição pelo Legislativo de programa a ser
desenvolvido pelo Poder Executivo.

Mesmo movido pela intenção de aperfeiçoar o sistema penitenciário
estadual, o projeto em debate vai de encontro aos fundamentos
jurídicos atinentes à execução penal. A Constituição brasileira obriga
que o regime de cumprimento da pena imposto ao sentenciado
respeite o princípio da individualização e que os estabelecimentos
penitenciários sejam distintos em função da idade, do sexo e da
natureza do delito cometido pelo apenado. A proposta passa ao largo
desses imperativos constitucionais.

Sobre o tema, a Lei de Execução Penal federal estabelece, em seu
art. 28, que o trabalho do preso condenado tenha finalidade não
apenas produtiva, mas também educativa, sempre com fins
profissionalizantes (art. 34). Determina o art. 32 do mesmo diploma
que "na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a
habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso,
bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado".

Já a Lei de Execução Penal estadual trata do tema na Seção II do
Capitulo IV, dispondo, no art. 39, § 1° e 2 0, que "o trabalho
penitenciário será estabelecido segundo critérios pedagógicos e
psicotécnicos, tendo-se em conta as exigências do tratamento, e
procurará aperfeiçoar as aptidões de trabalho e a capacidade
individual do sentenciado, de forma a capacitá-lo para o desempenho
de suas responsabilidades sociais", além de ser "exercido de acordo
com os métodos empregados nas escolas de formação profissional do
meio livre". Há a previsão de uma classificação prévia para o trabalho,
que, nos termos do art. 42, deverá atender às "capacidades física e
intelectual e à aptidão profissional do sentenciado, com vistas à sua
ressocialização e formação profissional".

E mister que, antes de se designar o apenado para qualquer
trabalho, seja observada sua personalidade, avaliada sua
periculosidade e indicada sua afetação ao estabelecimento adequado
ao cumprimento da pena, bem como à modalidade de regime
penitenciário e às medidas de ordem terapêutica, moral, escolar e
profissional aplicáveis (Albergaria, Jason Soares. "Comentários à Lei
de Execução Penal". Rio de Janeiro: AIDE, 1987, pág. 210). As regras
de trabalho do sentenciado já previstas na legislação em vigor têm
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consonância com a orientação constitucional, ajustando-se à
complexidade que a questão envolve. Há, também, nesse ponto,
insanável vício a macular o projeto relatado.

Observamos, ainda, que a criação de programa pretendida será
fonte de despesas para o Estado. Ora, o art. 161, 1, da Constituição
mineira, veda "o inicio de programa ou projeto não incluídos na lei
orçamentária anual". A Lei Complementar Federal n° 101 - Lei de
Responsabilidade Fiscal - dispõe, em seu art. 16, que a criação, a
expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que
acarretem aumento da despesa serão acompanhados de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar
em vigor e nos dois subseqüentes e de 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.

O programa previsto na proposição em análise encontra, do ponto
de vista financeiro-orçamentário, obstáculo intransponível, já que não
possui lastro na Lei Orçamentária anual, tampouco atende aos
ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo inassimilável pela
ordem jurídico-constitucional.

A adequada estruturação do sistema estadual de defesa social é um
dos principais desafios hoje enfrentados pelo Estado mineiro. Parte
desse sistema, relativa ao controle da execução penal e à
administração penitenciária, mereceu especial destaque a partir da
última década. Enfrentando a questão, tanto o Executivo quanto o
Legislativo deste Estado empreenderam, no período, inúmeras
iniciativas, das quais resultaram, no âmbito desta Casa Legislativa, a
edição da Lei de Execução Penal e a realização de duas CPIs, em
1997 e 2002, respectivamente.

Rememorando o trabalho realizado pela CPI encerrada há menos de
seis meses, recordamos que essa Comissão, após exaustivo trabalho,
não recomendou a edição de nenhuma lei adicional às já existentes.
Antes, percebeu que há uma legislação de qualidade que precisa ser
colocada em prática: "A Lei de Execução Penal cuidou de estabelecer
um arcabouço de órgãos capazes de desempenhar uma política de
execução penal consistente e eficaz, traçando, de forma clara e
sistêmica, as competências dos órgãos executivos, consultivos e
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fiscalizatórios. O que se constatou é que tais órgãos não vêm
desenvolvendo suas atribuições da forma como reza a lei." (Comissão
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar o
Funcionamento do Sistema Prisional do Município de Ribeirão das
Neves e Outros Municípios, Verificando a Possível Participação do
Poder Público, com Grupos Criminosos Organizados, no Esquema de
Facilitação de Fugas, Tráfico de Droga, Liberdade e Soltura
Extralegal. "Relatório Final". Belo Horizonte: ALEMG, 2002).

Verificamos, assim, que, embora seja meritório o ideal que induziu o
projeto de lei em exame, ele não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 11/2003.
Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Gustavo Valadares - Leonardo Moreira - Durval Angelo - Ermano
Batista.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°20/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Alberto Bejani, tem como

objetivo obrigar as empresas de telecomunicações a discriminar nas
contas mensais todas as ligações efetuadas, bem como a prestar os
devidos esclarecimentos acerca dos impulsos excedentes cobrados.

Publicado em 21/2/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo sintetiza todo o sentimento da classe

consumidora, que se mostra indignada com os flagrantes abusos
cometidos pelas empresas que exploram os serviços de telefonia fixa
e celular móvel no País. São reclamações que chegam diuturnamente
aos órgãos de defesa do consumidor, que, muitas vezes, não têm
sequer condições técnicas de aferir sua procedência, dado o
monopólio exercido pelas companhias, especialmente no que diz
respeito à contagem de impulsos.
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No período compreendido entre os anos de 1997 e 2000, por

exemplo, o Procon Assembléia, junto com outras entidades civis e o
Ministério Público, detectou uma série de irregularidades na cobrança
dos chamados impulsos excedentes. Apurou-se que grande parte das
ligações era oriunda do serviço denominado "disque-amizade",
cobrado na forma de impulsos excedentes, sem um mínimo de
informação prestada a seu respeito. O Poder Judiciário, provocado
formalmente, determinou a cessação de tais serviços.

A solução dessa questão, que tanto atormenta os consumidores
usuários do serviço público de telefonia, deverá ser implementada por
meio da regulamentação de lei federal que disciplina o assunto, já que
tal matéria é da alçada exclusiva da União (art. 22 da Constituição
Federal). A Lei Federal n° 9.472, de 16/7/97, denominada Lei Geral
das Telecomunicações, regulamentou a telefonia fixa, também
chamada de telefonia pública. Já a Lei Federal n° 9.295, de 19/7/96,
disciplinou a telefonia móvel celular.

A norma pertinente à telefonia móvel celular já foi, além disso,
regulamentada pelo Decreto n° 2.056, de 4/11/96, ao passo que a Lei
Geral das Telecomunicações ainda não foi regulamentada
integralmente. No que tange à discriminação das contas, conforme
cogitado no projeto em apreço, essa questão foi devidamente
resolvida no que se refere à telefonia celular, bastando que o
consumidor faça requerimento com esse propósito. Quanto à telefonia
fixa, em razão da falta de condições técnicas, o problema persiste.

Assim sendo, em que pese ao mérito do projeto, ao Estado não
cabe disciplinar a matéria objeto da proposição em estudo, visto ser
essa uma competência exclusiva da União. Aliás, foi esse o
entendimento esposado quando da apreciação do Projeto de Lei n°
648/99, de conteúdo semelhante.

Conclusão
Pelas	razões aduzidas,	concluímos pelaantijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 20/2003.
Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

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

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

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

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas. Nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise prevê que as escolas de ensino médio

integrantes do sistema estadual de ensino incluirão em seu currículo
conteúdos e atividades relativos à cidadania e ao papel do cidadão no
trânsito. Determina, ainda, que tais conteúdos sejam desenvolvidos
em várias disciplinas curriculares que incluam conhecimentos sobre a
legislação de trânsito, em especial sobre o Código de Trânsito
Brasileiro, e sobre a formação e o desenvolvimento de atitudes e
comportamentos seguros no trânsito. Por fim, estabelece que a
Secretaria da Educação, com a colaboração do DETRAN-MO,
elaborará, para a orientação dos estabelecimentos de ensino,
sugestão de conteúdo de formação de condutores de veículos, bem
como providenciará a divulgação de textos e a distribuição do material
didático correspondente.

Antes de iniciarmos a análise jurídica da matéria, cumpre observar
que tal medida já foi proposta e apreciada por este parlamento em
diversas sessões legislativas, demonstrando a preocupação do
legislador estadual de fornecer aos alunos do ensino médio
informações sobre educação para o trânsito.

No que toca à competência do Estado membro para tratar da
matéria, registre-se que a Constituição Federal prevê, em seu art. 22,
inciso XXIV, a competência privativa da União para legislar sobre as
diretrizes e bases da educação nacional e a competência concorrente
entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre educação,
cultura e ensino. Dessa forma, faz-se necessário distinguir entre duas
modalidades básicas de lei educacional: aquelas que estabelecem
diretrizes gerais para a educação nacional - e que são de domínio
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exclusivo da União - e as que dispõem suplementarmente sobre
educação, cultura e ensino, que são de competência concorrente
entre a União e os Estados, por força do disposto no art. 24, IX, da
Constituição Federal.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei
Federal n° 9.394, de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB - , que define as diretrizes e bases da educação
nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os currículos do
ensino fundamental e médio devem ter, além de uma base nacional
comum, uma parte diversificada que atenda às características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da
clientela. Dessa flexibilidade resulta a possibilidade de legislação
suplementar por parte dos Estados federados, respeitadas as
imposições da norma geral. Conclui-se, assim, que a inclusão do
conteúdo pedagógico de educação para o trânsito no currículo das
escolas de ensino médio não encontra óbice de natureza legal. Dessa
forma já se manifestou o STF, em sede de medida cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 1.991-1/DF, ao reconhecer a
competência do Estado membro para regulamentar normas sobre
conteúdos curriculares em face da capacidade a ele conferida pelos
arts. 24, IX, e 23, V, da Constituição Federal.

Contudo, há que se ressaltar que o art.15 da LDB prevê que os
sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as
normas gerais de direito financeiro público. Dessa forma, o projeto
deve zelar pela autonomia das unidades escolares, preconizada como
um dos maiores objetivos da LDB, buscando implementar uma política
educacional coerente com a demanda e com os direitos de alunos e
professores. Ressaltamos, assim, a importância de uma profunda
análise a ser realizada pela Comissão de Educação sobre o impacto
que a inclusão desse conteúdo no currículo escolar irá causar na
autonomia pedagógica da escola e sobre a possibilidade de que a
excessiva carga de disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na
parte flexível do currículo acabe por se tornar impraticável.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade do Projeto de Lei n° 39/2003.

Sala das Comissões, 13 de março de 2003.	-
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Angelo, relator -

Leonardo Moreira - Gustavo Valadares.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 12/3/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência á Casa do falecimento da
Sra. Maria Soares Rodrigues, ocorrido em 4/3/2003, em Santa
Bárbara. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do
falecimento do Padre Dino Barbiero, ocorrido em 9/3/2003, nesta
Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

rÀ
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA loa REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13/3/2003
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Maria José Haueisen
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartão - 2a Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n°
307/2003 - Requerimentos nos 155 a 174/2003 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Daimo Ribeiro Silva e Vanessa Lucas -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arien
Santiago - Biel Rocha - Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dimas Fabiano - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durvai Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - 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 Rêmoio Aloise) - As 14h5min, a lista de

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

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

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Vanessa Lucas, P-Secretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Antonio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e

Gestão, informando que a Sra. Maria Thais Costa Oliveira Santos irá
representá-lo em reunião nesta Casa.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.553/2002, da
Comissão de Educação.

Do Sr. Campos Machado, Deputado à Assembléia Legislativa de
São Paulo, encaminhando, para apreciação desta Casa, cópia de
proposta de emenda à Constituição desse Estado que visa
estabelecer vedação de qualquer forma de reserva de vaga ou
percentual de cota para pessoas em razão de raça, credo, sexo ou
profissão, nos concursos vestibulares ou no ingresso no ensino
fundamental, médio ou superior. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
272/2003.)

Do Sr. José Maria Gomes Torres, Presidente da Câmara Municipal
de Bocaiúva, solicitando, em atenção a requerimento do Vereador
Adenilton Pereira Tavares, cópia de todos os convênios de repasses
de recursos financeiros feitos por esta Casa à Sociedade Beneficente
Operária de Bocaiúva.

Dos Srs. Messias Antônio Silva Oliveira, Ronaldo Canabrava e
Marcos Montes Cordeiro, respectivamente, Prefeitos Municipais de
Perdões, de Sete Lagoas e de Uberaba, solicitando a derrubada do
Veto à Proposição de Lei n° 15.347. (- Anexe-se ao Veto à Proposição
de Lei n° 15.347.)

Do Sr. José Antônio da Silva, Presidente da Câmara Municipal de
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Dores do lndaiá, encaminhando cópia de requerimento do
Vereador Juliano de Meio em que solicita extensão de um curso de 2°
grau para a Escola Municipal Irmã Luiza de Marilac. (- A Comissão de
Educação.)

Do Sr. José Pontes Júnior, Procurador-Geral de Justiça Adjunto do
Estado, encaminhando ofício da Promotoria de Justiça Especializada
na Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte, em que pede
esclarecimentos sobre os critérios para prestação de contas de
entidades beneficiárias de verbas, bem como informações relativas às
entidades inadimplentes.

Do Cel. PM Jaime Pimentel de Souza, Chefe do Estado-Maior da
PMMG, encaminhando relatório sobre apuração de denúncias contra
o soldado PM João Bosco Gonçalves, em atenção ao Requerimento
n° 3.473/2002, da Comissão de Direitos Humanos.
Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário-Geral da

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, encaminhando expediente
relativo a pedido de informações para instrução de inquéritos civis em
trâmite na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da
Comarca de Pouso Alegre.

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário-Geral da
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, encaminhando expediente
referente a pedido de informações relativas à Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Vai dos Machados, para instrução
de procedimento investigatório em trâmite na Promotoria de Justiça da
Comarca de Rio Vermelho.

Do Sr. Antônio Sérvulo dos Santos, Juiz de Direito da 1 3 Vara de
Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte,
solicitando seja informado se o Governador do Estado cumpriu, no
exercício de 2002, os dispositivos constitucionais e legais relativos ao
envio de projeto de lei dispondo sobre a revisão geral dos
vencimentos dos servidores, com efeitos retroativos a 1999.

Do Sr. José Geraldo Braga da Rocha, Juiz de Direito da Comarca de
Virginópolis, solicitando o envio de exemplar do Regimento Interno.

Do Sr. Sebastião Prisilino Alves, Vereador à Câmara Municipal de
Montes Claros, solicitando informações referentes à Taxa de
Licenciamento de Veículos.

Do Sr. Fabio Pereira da Silva, Presidente da Associação
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Comunitária do Chonim de Cima, sugerindo a criação de uma
comissão de legislação participativa nesta Casa.

Do Sr. Geraldo Antônio Henrique da Conceição, Coordenador
Político do SINDPÚBLICOS-MG, solicitando sejam envidados
esforços com vistas à revogação do art. 13 da Lei Delegada n° 60, de
2003.

Da Sra. Manha Reis Raidan e outros membros da Diretoria
Colegiada do Sind-Saúde-MG, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei ri 0 2.437/2002. (- A Comissão de Saúde.)

CARTÃO
Do Sr. Geraldo José Duarte de Paula, Presidente do Tribunal de

Alçada do Estado, encaminhando justificação para a alteração da
estrutura orgânica dessa Corte, tendo em vista a reapreciação da
matéria por esta Assembléia. (- A Comissão de Administração
Pública.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 307/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.483/2002)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capinópohis 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

Capinópolis o imóvel constituído por terreno com área de 21.200M2
(vinte e um mil e duzentos metros quadrados), situado nesse
município, registrado sob o n° de ordem 21.752, no livro 3-AF, a fis.
162, no Cartório do Primeiro Oficio do Registro de Imóveis da
Comarca de ltuiutaba.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à construção de uma praça de esportes e à legitimação de posse
de moradores de casas populares.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
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escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2003.
Paulo Piau
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

do referido terreno, em atendimento à Câmara Municipal de
Capinópolis por intermédio do Vereador Leonardo Parreira Reis de
Lima.
A doação viabiliza a implementação de um projeto de vital

importância para o Município de Capinópolis: a construção de uma
praça de esportes e a legitimação de posse para moradores de parcas
condições econômicas que estão localizados no terreno objeto da
proposição.

A autorização deste Parlamento encontra respaldo no fato de o
imóvel encontrar-se desocupado pelo poder público estadual e de a
administração municipal desejar construir no local um centro de
esportes e lazer além de legitimar a posse das pessoas que ocupam o
imóvel com suas casas populares, o que viria a atender, dessa forma,
ao interesse público, princípio básico que conforma os atos e os
contratos administrativos. Por outro lado, reveste-se de caráter social,
pois, com a execução da proposta, o município concederá mais uma
opção de entretenimento para a municipalidade e estará transferindo
para cidadãos de menor poder aquisitivo o direito a casa própria.

Durante a tramitação do Projeto de Lei n.° 2.103/2002, que tinha por
escopo dar ao imóvel a mesma destinação que ora propomos, a
Comissão de Constituição e Justiça, embasada em um parecer
simplificado da Secretaria de Administração que informava estar o
imóvel "sub-judice", dada a existência de invasão em parte da área,
argüiu pela inconstitucionalidade da matéria.

Entretanto, no decorrer da tramitação da aludida proposição, este
deputado, autor da matéria, recebeu o restante da diligência, trazendo
assim novos elementos aos autos do processo que não foram levados
em consideração àquela altura.

Primeiramente, o Parecer n° 90, da assessoria jurídica, e o
MEMO/AST/N°10/02, ambos da Secretaria de Esportes, foram
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favoráveis à aprovação do projeto, com a seguinte expressão em
um dos citados documentos, que seguem, apensados aos autos desta
proposição: "( ....) não nos parece melhor solução que a doação do
imóvel ao Município, como pretende o referido Projeto de Lei. Nossa
experiência diária mostra que é remotíssima a possibilidade de o
Estado no momento, construir, reformar e recuperar a área invadida.
Além do mais, ao que tudo indica, é irreversível a política
administrativa no sentido de serem municipalizadas as Praças de
Esportes." E mais "( ....) sugerimos seja confirmado o ponto de vista
desta Secretaria de Esportes sobre a municipalização dos espaços
esportivos em estudo.".

Em segundo lugar, vale salientar que o Ofício n° 185 da Promotoria
de Justiça da Comarca de Capinópolis encaminhou pedido de
informações à Secretaria de Esportes sobre a existência de projeto de
municipalização do imóvel, tendo em vista a tramitação de pedido de
abertura de Inquérito Civil Público e a proposição de Ação Civil
Pública. A finalidade é a de que se dê ao imóvel destinação adequada
e se evite o desleixo, a falta de cuidado e a degradação do imóvel,
sendo que, passados mais de 20 anos da doação pelo Sr. João
Moreira de Souza ao Estado de Minas Gerais, ainda não foi cumprido
o encargo da doação, nem dado ao imóvel outra destinação.

Ademais, informamos que requerimento da lavra desse parlamentar,
solicitando a inclusão desses documentos nos autos do Projeto de Lei
n° 2.103/2002, foi publicado no "Diário do Legislativo", na data de
7/11/2002.

Pelo aludido e com fulcro no art. 186, § 30, do Regimento Interno,
reapresentamos a matéria e esperamos a aprovação da proposição
pelos nobres pares, tendo em vista o relevante alcance social da
medida.

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

REQUERIMENTOS
N° 155/2003, do Deputado Chico Simões, pleiteando sejam

solicitadas informações ao Secretário da Saúde sobre os motivos para
o atraso do pagamento do SUS aos hospitais credenciados.

N° 156/2003, do Deputado Chico Simões, pleiteando sejam
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solicitadas informações ao Presidente do IPSEMG sobre os
motivos para o não-pagamento dos serviços prestados aos hospitais
credenciados. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 157/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam tomadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Munhoz ao Município de Senador
Amaral e à BR-381, em Cambuí.

N° 158/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam tomadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Passa-Vinte à MG-455.

N° 159/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam tomadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Piau ao Município de Santos Dumont.

N° 160/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam tomadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Distrito de Crisólia a Ouro Fino.

N° 161/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam tomadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Jacutinga ao Município de Monte Sião.

N° 162/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam tomadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Itamarati de Minas ao Município de
Descoberto.

N° 163/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam tomadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Divinésia ao Município de Ubá.

N° 164/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam tomadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Cordislândia ao Município de
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Monsenhor Paulo.

N° 165/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam tomadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Bom Repouso à BR-381.

N° 166/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam adotadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Bueno Brandão à Divisa (Socorro)
com o Estado de São Paulo.

N° 167/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam adotadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Albertina ao Município de Jacutinga.
N° 168/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam adotadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Alagoa ao Município de Itamonte.

N° 169/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solióitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam adotadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Sem Peixe à BR-262.

N° 170/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam adotadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Santana do Deserto à BR-040.

N° 171/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam adotadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de São Tomé das Letras ao Município de
Cruzília.

N° 172/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam adotadas providências para o asfaltamento da
rodovia que liga o Município de Santa Rita do Jacutinga ao Município
de Bom Jardim de Minas. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 173/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
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formulada manifestação de congratulações com o Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte, pelos 44 anos de sua ordenação
sacerdotal. (- A Comissão de Educação.)

N° 174/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do BDMG, com vistas a que seja enviada a esta
Casa a relação de todos os contratos firmados atualmente entre as
Prefeituras e o Banco para utilização dos recursos do Fundo SOMMA.
(- A Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Vanessa Lucas.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do §1 0 do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhas ordinários para
comemorar o Dia Internacional da Mulher.

- A ata deste evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Estão
reabertos os nossos trabalhos ordinários.

Encerramento
A Sra. 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
14, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 14/3/2003
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ana Maria - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Elmiro Nascimento - Jayro Lessa - Jô Moraes - Leonardo Quintão -
Marília Campos - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 9h15min, a

lista de comparecimento não registra a existência de número
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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 17, às 20 horas.	 -

ATA DA P REUNIAO ESPECIAL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 27/2/2003

As 110h30min, 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. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da
Comissão, que se destina a eleger o Presidente, o Vice-Presidente e a
estabelecer o dia e o horário das reuniões ordinárias da Comissão, O
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação aos
Deputados e convida o Deputado Bonifácio Mourão para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição do Deputado
Sebastião Navarro Vieira para Presidente e do Deputado Durval
Angelo para Vice-Presidente. O Presidente "ad hoc' proclama o
resultado da eleição e passa a Presidência ao Vice-Presidente eleito,
que o declara empossado como Presidente. O Deputado Sebastião
Navarro Vieira assume a direção dos trabalhos, agradece a confiança
nele depositada e declara empossado como Vice-Presidente o
Deputado Durval Angelo. 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 em dia 13/3/2003, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira - Durval

Angelo - Paulo Piau - Bonifácio Mourão - Ermano Batista - Gustavo
Valadares.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI N° 15.520, EM 27/2/2003
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Chico Simões, Bonifácio Mourão e Jayro
Lessa, membros da supracitada Comissão. O Presidente "ad hoc",
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Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião,
esclarece que não há ata a ser lida e informa que a reunião se destina
à eleição do Presidente e do Vice-Presidente e à designação do
relator. Em seguida, o Presidente "ad hoc" determina a distibuição das
cédulas de votação e convida o Deputado Chico Simões para atuar
como escrutinador. Feita a contagem dos votos, são eleitos, por
unanimidade, os Deputados Sebastião Navarro Vieira e Chico Simões
para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Após, o
Presidente "ad hoc" dá posse ao Vice-Presidente, Deputado Chico
Simões, que assume a presidência e dá posse ao Presidente eleito,
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Este, na direção dos trabalhos,
agradece a confiança nele depositada e designa como relator da
matéria o Deputado Bonifácio Mourão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão - Jayro

Lessa - Mauro Lobo - Chico Simões.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI N° 15.520, EM 13/3/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Chico Simões, Bonifácio Mourão, Jayro
Lessa e Mauro Lobo, 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 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 apreciar o parecer do relator. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão,
fazem uso da palavra os Deputados Chico Simões, Jayro Lessa e
Mauro Lobo. Após discussão e votação, é aprovado o parecer que
conclui pela manutenção do veto (relator: Deputado Bonifácio
Mourão). Em seguida, a Presidência suspende a reunião por alguns
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minutos para confecção da ata. Reabertos os trabalhos, a
Presidência dá a ata por aprovada, solicita aos membros que a
subscrevam, agradece a presença dos parlamentares, e encerra os
trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão - Chico

Simões - Jayro Lessa - Mauro Lobo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N-

15.508
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 29/2003, o Governador do Estado,

utilizando-se das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, VIII,
c/c o art. 70, II, ambos da Constituição de Minas Gerais, encaminha a
esta Casa as razões que o levaram a opor veto à Proposição de Lei n°
15.508, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Careaçu os imóveis que especifica.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 20/2/2003, foi a
matéria distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos
do art. 111, 1, "b", c/c o art. 222, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Governador do Estado opôs veto total à Proposição de Lei n°

15.508, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Careaçu os imóveis que especifica.

Podemos observar na Mensagem n° 29 que as razões do veto são
pouco convincentes, primeiro porque o instrumento da doação contém
objetos bem definidos, como o próprio Governador reconhece. Em
segundo lugar, porque a municipalidade vê-se às voltas com o
importante objetivo da promoção social, como tantos outros
municípios mineiros; assim, buscando atualizar-se segundo os
preceitos que recomendam a prevenção da violência que eclode no
País, de norte a sul e de leste a oeste, criou a expectativa da doação
do imóvel com o propósito de naquele local promover a implantação
de políticas de lazer, para atrair o turismo e, por conseguinte, ampliar
o horizonte da pacata cidade de Careaçu.
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As experiências realizadas no Estado, de sempre prevenir a
violência com trabalhos desse tipo ao invés de simplesmente reprimi-
la, são razões suficientes para nos convencer de que também o
Governo Estadual obterá frutos dessa política municipal de redução
das tensões sociais que afligem a todos nós.

Essas razões levam-nos a não considerar o veto aposto pelo
Governo do Estado à proposição de lei que trata da doação de
imóveis ao Município de Careaçu.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.508.
Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Zé

Maia.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.520
Comissão Especial

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

90, VII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
proposição em epígrafe, que estima as receitas e fixa as despesas
dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos das Empresas Controladas
pelo Estado para o exercício de 2003.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
30/2003, publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111,
"b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele
emitir parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 15.520 estima as receitas e fixa as despesas

para os Orçamentos Fiscal e de Investimentos das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 2003, observados os
dispositivos constitucionais e os fixados na Lei de Diretrizes
Orçamentárias n° 14.371, de 26/7/2002.
A lei sancionada parcialmente estima a receita em

R$19.513.000.000,00 e fixa a despesa em igual montante, projetando
um déficit corrente de R$857.400.000,00 e um desequilíbrio
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orçamentário potencial de R$2.300.000.000,00. Nesse sentido,
pode-se observar, na análise do resultado primário, uma forte
dependência do ressarcimento pelo Governo Federal de despesas
realizadas pelo Estado no setor de transporte, de compensação
previdenciária com a União e de compensações relativas ao FUNDEF.
Em conseqüência, observa-se que a não-efetivação dessas receitas
resultará em um constrangimento fiscal para o Estado, uma vez que
representam 26,7% do total das receitas ordinárias. Ademais, cabe
salientar que a superestimativa de receitas, com o intuito de equilibrar
o orçamento, encontra limites na execução orçamentária, uma vez
que a Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, prevê, em seu art.
90, a limitação de empenho e movimentação financeira, se verificado,
ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não
comportar o cumprimento das metas de resultado primário
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante da Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO. Dessa forma, com o advento da Lei
de Responsabilidade Fiscal, a autorização na lei orçamentária não
garante, por si só, as despesas com pessoal, que passam a depender
da efetiva arrecadação da Receita Corrente Líquida, e as despesas
com custeio e investimento, que passam a depender da meta de
resultado primário definida na LDO.

No tocante à estrutura geral das receitas, observa-se que
R$8.550.000.000,00 são recursos livres do Estado e correspondem a
apenas 43,82% dos recursos totais. As receitas restantes referem-se
a recursos vinculados, à alienação de ativos e às parcelas a serem
ressarcidas pelo Governo Federal, o que evidencia o reduzido poder
discricionário de alocação de recursos por parte do Estado.

No tocante à estrutura geral das despesas, observa-se que
R$4.300.000.000,00 referem-se ao serviço da dívida e às
transferências constitucionais aos municípios. Outros
R$6.090.000.000,00 são recursos vinculados, ou seja, verbas que o
Estado deve aplicar em programas predeterminados, restando livres
para aplicações R$9.120.000.000,00, equivalentes a 101,7% dos
gastos com pessoal e encargos sociais. Utilizando-se o conceito de
despesas incomprimíveis, pode-se constatar que somam
R$13.270.000.000,00 (68% do total), fato que demonstra o reduzido
poder de administração sobre as outras despesas de custeio e de
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capital e as conseqüentes dificuldades para a eliminação dos
déficits nominais durante a execução orçamentária.

Na exposição de motivos, o Governador do Estado alega razões de
interesse público para a oposição do veto parcial à referida
proposição, incidente sobre os incisos II, III, XLVII e LV, todos do
Anexo V, a que se refere o art. 70•

Concordamos com as razões apresentadas pelo Chefe do Executivo
com base nos argumentos a seguir explicitados.

Os incisos II e III do Anexo V destinam R$14.000.000,00 e
R$2.000.000,00 para a Assembléia Legislativa de Minas Gerais com
os objetos dos gastos "Direção Administrativa - Execução de Serviços
de Apoio e Suporte de Natureza Técnico-administrativa" e "Aquisição
de Imóvel na Atividade Direção Administrativa", respectivamente. As
dotações anuladas referem-se à atividade "Encargos da
Administração Financeira Central", alocadas nos "Encargos Gerais do
Estado" e destinam-se ao pagamento de comissões, tarifas bancárias,
despesas contratuais e outras despesas decorrentes da gestão
financeira das receitas e despesas do Estado. Com efeito, a anulação
desses recursos inviabilizaria o pagamento de despesas de contratos
em vigor, comprometendo a gestão do erário e a credibilidade do
Estado.

Os incisos n°s XLVII e LV, vetados, destinam, respectivamente,
recursos de R$10.000.000,00 à COPASA-MG, por meio de
transferência a empresas, e de R$5.000.000,00 ao Departamento de
Estradas de Rodagem - DER-MG, anulando dotações orçamentárias
do Tribunal de Contas do Estado referentes à atividade "Direção
Administrativa". As alterações implicariam a redução de 62% das
dotações orçamentárias destinadas ao financiamento da manutenção
daquele órgão, comprometendo a sua operacionalidade. Cabe
destacar que o pleito do Tribunal de Contas, por ocasião da
tramitação da proposta orçamentária, era de um orçamento total de
R$186.300.000,00, superior em R$28.000.000,00 ao valor
apresentado pelo Poder Executivo.

Em conclusão, entendemos que o significativo déficit orçamentário
previsto, no contexto de um quadro de reduzidos poderes para
alocação de recursos ordinários livres e para a administração de
outras despesas de custeio e de capital, exige esforços para a sua
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redução ao longo da execução orçamentária por parte de todos os
Poderes e órgãos do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto à

Proposição de Lei n° 15.520, incidente sobre os incisos II, III, XLVII e
LV, todos do Anexo V, a que se refere o art. 71.

Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Chico Simões - Mauro Lobo - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°54/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o acesso a informações públicas por meio da
Internet.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor 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 seus aspectos de
legalidade, constitucional idade e juridicidade.

Fundamentação
Matéria semelhante à do projeto em exame tramitou nesta Casa na

última legislatura, na forma do Projeto de Lei n° 1.621/2001, que
recebeu desta Comissão parecer favorável na forma do Substitutivo n°
1. Após o estudo da proposição em tela e do referido parecer, verifica-
se que a Comissão teve o melhor entendimento sobre a matéria, e
dele não devemos fugir.

O projeto de lei em análise tem como finalidade garantir o princípio
da publicidade e da transparência na administração pública, tornando
obrigatório que todos os órgãos e entidades da administração direta e
indireta disponibilizem na Internet informações públicas referentes a
diversos assuntos do Estado. Assim, determina, em seu art. 3 0, que
cada órgão ou entidade divulgará mensalmente dados referentes aos
contratos e convênios realizados, às obras em execução no Estado e
à remuneração paga aos servidores e agentes públicos. Essa é uma
tendência mundial; já existe boa literatura científica discutindo suas
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vantagens, experiências e problemas (Marco Cepik e José
Eisenberg (org.). "Internet e Política' "Teoria e Prática da Democracia
Eletrônica". Ed. UFMG, 2002).

As novas tecnologias da comunicação e da informação trazem
inexploradas possibilidades de reinvenção da democracia,
notadamente no que se refere ao acompanhamento e á fiscalização
das atividades públicas. Medidas como as propostas pelo projeto em
discussão promovem os princípios da moralidade e da publicidade,
que são norteadores da ação administrativa, possibilitando o controle
direto da administração pública.

Não se pode deixar de mencionar que o controle direto, exercido
pela população, muitas vezes se mostra como a forma mais eficaz de
controle dos gastos públicos. Aliás, essa é a tônica ditada pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, que, ao tratar do controle e da fiscalização
da gestão fiscal, dispõe que a transparência será assegurada
mediante o incentivo à participação popular e a divulgação de dados
referentes à gestão fiscal em meios eletrônicos.

Acompanhando, ainda, o entendimento desta Comissão quando do
exame do Projeto de Lei n° 1.621/2001, apontamos, a seguir, algumas
impropriedades da matéria em exame, justificando o Substitutivo n° 1,
adiante apresentado, que não compromete a essência da proposição.

O projeto em exame prevê, em seu art. 4 0, que o Estado terá um
único endereço eletrônico ("e-mail") para acesso direto dos cidadãos
e, em seu art. 50, proíbe expressamente a criação de novos serviços
de atendimento ao cidadão que não tenham, pelo menos, sua versão
parcial na Internet. Ora, as novas tecnologias devem ampliar os
serviços públicos, e não restringi-los. E importante lembrar que o
maior problema da revolução tecnológica é a criação de uma nova
forma de exclusão social: a exclusão digital. Há um percentual
significativo da população que não tem acesso à Internet; essas
pessoas são as mais carentes e as que mais necessitam dos serviços
públicos. Não nos parece razoável condicionar a ampliação dos
serviços públicos à exigência de sua implementação na rede mundial
de computadores. Assim, tais restrições ferem, notadamente, o
principio da razoabilidade, que deve orientar a elaboração legislativa.
A observância de tal princípio cuida de aferir a compatibilidade da lei
com os fins constitucionalmente previstos ou de proceder à censura
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sobre a adequação e a necessidade do ato legislativo.

Em virtude dos vícios apontados e visando adequar o projeto à
técnica legislativa, apresentamos, a seguir, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 54/2003 na forma do Substitutivo n°
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Torna obrigatória a disponibilização, na Internet, de informações

sobre as atividades da administração pública.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurado a todo cidadão o direito a obter

informações sobre as atividades da administração pública por meio da
Internet.

1° - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, o Estado
manterá endereço eletrônico para acesso direto dos cidadãos.

§ 2° - Todas as consultas feitas à página eletrônica do Estado serão
registradas, analisadas, respondidas e arquivadas.
Art. 20 - A administração pública direta e indireta do Estado

alimentará e manterá atualizadas, na Internet, 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;
d) valor do empenho;
e) data da publicação do contrato no órgão oficial dos Poderes do

Estado;
II - resumo dos convênios, com a discriminação do objeto, das

partes e das obrigações e dos valores de responsabilidade do Estado;
III - valor da remuneração paga aos servidores e agentes públicos,

bem como o cargo e o número de servidores e agentes por órgão ou
entidade;

IV - obras em execução, com a identificação da empresa contratada,
dos municípios envolvidos, do estágio da obra, do valor total e do
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valor desembolsado.

Parágrafo único - Os titulares dos órgãos e entidades públicos são
responsáveis pelos conteúdos disponibilizados na Internet.

Art. 30 - Os serviços de atendimento ao cidadão terão sua versão na
Internet.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Bonifácio

Mourão - Gustavo Valadares - Leonardo Moreira - Durval Angelo.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 73/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 73/2003, da Deputada Maria José Haueisen,
disciplina a inclusão de serviços não solicitados pelos clientes nas
faturas mensais expedidas pelas operadoras de cartões de crédito.

Publicada em 22/2/2003, no "Diário do Legislativo", a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte.

Compete a esta Comissão, nos termos regimentais, emitir parecer
sobre a juridicidade, constitucional idade e legalidade do projeto.

Fundamentação
A Constituição da República consagra a liberdade de iniciativa, nos

termos dos arts. 1°, inciso IV, e 170, inciso V, estabelecendo, ao
mesmo tempo, no inciso XXXII do art. 5 0 , que "o Estado promoverá,
na forma da lei, a defesa do consumidor", que constitui, portanto,
direito fundamental do cidadão.

Assim, a liberdade deferida a' "iniciativa privada" para oferecer bens
e serviços aos cidadãos não pode chegar ao ponto de colocar em
risco a liberdade do consumidor para a escolha do objeto e das
condições de contratação. Se as práticas comerciais tornarem
vulnerável um dos pólos da relação negocia], o vício da
inconstitucionalidade restará manifesto. O que se quer, na
Constituição, é que a liberdade de ambas as partes seja respeitada e
tutelada e seus interesses sejam compatibilizados.

Na espécie que ora se examina, observa-se a preocupação do
legislador em evitar que, por engano, os consumidores sejam levados
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a optar por bens ou serviços que não lhes interessem. Se a
operadora de cartão de crédito faz incluir numa mesma fatura serviços
ou bens efetivamente contratados ao lado de outros que estão sendo
apenas ofertados, haverá o risco real de o cliente pagar pelo que não
quis obter. A vida de hoje, excessivamente agitada e atribulada, não
permite que as pessoas disponham do tempo e da atenção
necessários para verificar os detalhes de uma contratação, inclusive
para se informarem quanto ao que pode ou não ser cobrado,
sobretudo se o valor é pequeno. Na pressa, alguém pode não conferir
devidamente a fatura ou até pensar que certo item é parte obrigatória
do serviço prestado pela operadora.

Situações desse tipo afetam, diretamente, a liberdade de
contratação. O induzimento ao erro, ainda que não intencional, gerará
profundo desequilíbrio nas relações entre consumidor e fornecedor,
em benefício deste último. Torna-se o consumidor vulnerável na
realização de suas escolhas.
Certamente por essa razão é que o Código de Defesa do

Consumidor, Lei Federal n° 8.078, de 1990, fixa, para todo fornecedor,
os deveres, entre outros, de relacionar, com precisão, os caracteres
do produto que oferta, de redigir de forma clara os contratos de
adesão, de aceitar o desfazimento de contratos firmados por telefone.
Tudo isto pode ser conferido, especialmente, nos arts. 31, 39, inciso
VI, 46, 47, 49 e 54, § 3 0, da citada lei, lembrando-se, ainda, que o seu
art. 56 estabelece extenso rol das correspondentes sanções
administrativas.

Vem agora o legislador estadual, no uso de sua competência
legislativa complementar em matéria de consumo, detalhar,
concretizar e, conseqüentemente, assegurar maior eficácia aos
comandos genéricos traçados pelo Legislativo Federal. Esse, com
efeito, é um dos papéis centrais da competência suplementar
estadual, prevista no art. 24 da Lei Maior, qual seja, o de trazer maior
certeza e exigibilidade aos comandos dispostos nas normas federais.

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

legalidade do Projeto de Lei ri 0 73/2003.
Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -
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Bonifácio Mourão - Durval Ângelo - Gustavo Valadares.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 13/3/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Maria Tereza Moreira, ocorrido em 9/3/2003, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Vanessa Lucas, notificando o falecimento da Sra.
Maria do Carmo Silva Orechio, ocorrido em 4/3/2003, em Paraopeba.
(- Ciente. Oficie-se.)

COMUNICAÇÃO
- O Sr. Presidente despachou, em 14/3/2003, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.

Benedita Rosa Braz, ocorrido em 13/3/2003, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2003

ATA

ATA DO EVENTO REALIZADO NA i oa REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
13/3/2003

Presidência dos Deputados Mauri Torres, Maria José Haueisen e Ana
Maria

Sumário: Composição da Mesa - Registro de Presenças -
Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra.
Presidente - Apresentação Musical - Palavras da Deputada Ana Maria
- Palavras da Deputada Cecilia Ferramenta - Palavras da Deputada Jô
Moraes - Palavras da Deputada Lúcia Pacífico - Palavras da Deputada
Maria José Haueisen - Palavras da Deputada Maria Olívia - Palavras
da Deputada Maria Tereza Lara - Palavras da Deputada Manha
Campos - Palavras da Deputada Vanessa Lucas - Entrega de placas -
Apresentação Musical - Palavras da Sra. Marta Nair Monteiro.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomarem assento á mesa as Exmas. Sras.

Desembargadora Márcia Milanez, representando o Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Juíza Vanessa
Verdolim, representando o Presidente do Tribunal de Alçada do
Estado de Minas Gerais; ex-Deputada Estadual pelo Estado de Minas
Gerais, Marta Nair Monteiro; Márcia de Cássia Gomes, Coordenadora
Municipal dos Direitos da Mulher, representando o Prefeito de Belo
Horizonte, Fernando Pimentel; e as Deputadas Ana Maria, Cecilia
Ferramenta, Jô Moraes, Lúcia Pacífico, Maria José Haueisen, Maria
Olívia, Maria Tereza Lara, Marília Campos e Vanessa Lucas, autoras
do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presenças
O locutor - Registramos as presenças, em Plenário, dos seguintes

convidados e autoridades: Juiz Nepomuceno Silva, do Tribunal de
Alçada; Desembargador Tibagy Sailes de Oliveira, do Tribunal de
Justiça; Adão Lino de Andrade, Presidente da 72a Subseção da OAB-
MG; Juiz Doorgal Andrada, Presidente da AMAGIS; Maria Denise
Nunes de Oliveira, representante da UNIMONTES; Lidiane Duarte e
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Nátia Araújo, Promotoras de Justiça do Ministério Público de Minas
Gerais; Prof' Cecília Nogueira, representando a Reitora da UFMG,
Ana Lúcia Gazolla; Delegada Joana Margareth Leite Penha,
representando o Delegado-Chefe da Polícia Civil, Dr. Otto Teixeira;
Sra. Nilza Dorothéa, representando a Associação Comercial de Minas
Gerais; Ten.-Cel. Luciene Albuquerque, representando o
Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. Alvaro Antônio Nicolau;
Ademir Lucas, Prefeito de Contagem; Juiz de Direito Nelson Missias
Morais; Tenente Gislaine; 2 a-Tenente Cláudia; Maria de Lourdes Prata
Pace, Presidente do Conselho Estadual da Mulher; Antônio David de
Sousa Júnior, Secretário Municipal de Direitos de Cidadania; Marta
Caetano, representando as mulheres cujas famílias sofrem os
impactos da construção de barragens hidrelétricas; Consolação
Rocha, representando a marcha mundial de mulheres; Vereadora
Maria Lúcia Scarpelli, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e
Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte;
Vereadores do PT de Betim, Eutair dos Santos, João Cruz, Wilson de
Souza e Tio Pedro; e também o Vereador do PC do B de Betim,
Geraldo Pimenta.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Senhoras e senhores, destina-se esta parte da reunião à

comemoração do Dia Internacional da Mulher.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional,
que será interpretado pela cantora Glória Buzatti.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Neste momento,
gostaria de passar a Presidência dos trabalhos à Deputada Maria
José Haueisen e deixar registrada nossa sincera homenagem às
ilustres parlamentares desta Casa e a todas as mulheres de Minas,
por sua luta cotidiana por um mundo mais justo e solidário. Que a voz
de cada uma possa representar o real sentimento de liberdade e de
justiça que deve imperar na nossa sociedade!

Palavras da Sra. Presidente
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Cumprimento

todos os presentes nesta solenidade, os nossos companheiros e as
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nossas companheiras e amigas homenageadas na data de hoje, as
autoridades presentes, os artistas que nos brindarão com sua música
e os telespectadores.

Agradeço ao Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres, por me
conferir a honra de dirigir esta solenidade. Estou certa de que
qualquer uma das nove Deputadas que aqui estão teriam essa honra
imensa e cumpririam muito bem esse papel. Tenho certeza de que
essa escolha caiu sobre a minha pessoa por ser a mais antiga desta
Casa. Agradeço por estar, em nome de todas as Deputadas,
conduzindo esta homenagem às nossas companheiras,
especialmente às que escolhemos para representar tantas outras que
conhecemos e que gostaríamos de homenagear.

A homenagem que ora prestamos à mulher, pela passagem do seu
dia, numa iniciativa conjunta de todas as parlamentares desta Casa,
torna-se, antes de motivo de festa, um apelo à reflexão. Se hoje
registramos o maior número de Deputadas na história deste
parlamento, numa natural conseqüência da maior participação da
mulher nos diversos segmentos do mercado de trabalho, temos de
reconhecer, inicialmente, que o avanço obtido é fruto de uma luta já
secular.

Há algumas décadas apenas, a mulher não só não tinha acesso à
vida política como também estava sujeita à tutela do pai, do irmão ou
do marido. Era, na realidade, um ser destituído de voz e de vontade
no seio da sociedade. A luta para se libertar das paredes da própria
casa e do ridículo papel de rainha do lar, em busca da liberdade
profissional e da expressão de suas idéias e ideais, tem sido lenta e
cheia de percalços, e ainda está longe de ser considerada vitoriosa,
apesar de todos os progressos obtidos em parte significativa dos
países ocidentais.

Para penetrar nas malhas de uma sociedade patriarcal, trabalhando
e conquistando lugares antes só permitidos aos homens, as mulheres
que se julgam atualmente emancipadas compensam suas conquistas
com uma sobrecarga de atividades. Enquanto constroem sua vida
profissional, precisam também se desdobrar nos afazeres domésticos,
cuidar da educação dos filhos e da organização familiar.

Portanto, é sempre útil recordar o significado do dia 8 de março, que
foi instituído como Dia Internacional da Mulher para lembrar que, no
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mesmo dia, em duas ocasiões diferentes, trabalhadoras
reivindicando direitos foram humilhadas e massacradas. E, portanto,
ao luto e ao martírio que a data deveria se referir. O 8 de março de
1857 traz à memória um protesto em Nova lorque contra os baixos
salários, a jornada de 12 horas e o aumento das tarefas não laborais,
protesto brutalmente reprimido pela força policial. Muitas
trabalhadoras foram presas, e outras, esmagadas pela multidão em
fuga.

As flores que hoje amenizam o caráter político e reivindicativo do Dia
Internacional da Mulher evocam outro 8 de março, também em Nova
lorque, quando trabalhadoras de uma tecelagem declararam greve
devido a condições insuportáveis de trabalho, ocupando a fábrica. Em
reação, o dono prendeu-as ali, fechando todas as saídas. Um
incêndio, talvez provocado, destruiu o local, deixando mortas 129
operárias.

Mas oficialmente é a socialista Clara Zetkin quem propõe, em 1910,
em Copenhague, na Dinamarca, a ciação de uma data para celebrar,
em todo o mundo, as lutas da mulher, num período de transformações
sociais e políticas, no bojo do movimento pelo sufrágio feminino. No
ano seguinte, mais de um milhão de mulheres, na Áustria, na
Alemanha, na Dinamarca e na Suécia participaram de uma
manifestação em que, além do direito ao voto e ao acesso a cargos
públicos, exigiam o direito ao trabalho e ao ensino vocacional e o fim
das discriminações no ambiente profissional.

O apelo de Clara Zetkin às mulheres não pode ser visto como mero
fato do passado e deve ser reforçado no momento atual, pois à luta
pela igualdade dos direitos, na época, somava-se a luta pela
preservação da paz mundial.

As vésperas de uma nova guerra, que um esforço mais efetivo de
negociação poderia evitar, as angústias e os anseios presentes nas
reivindicações históricas do movimento feminino renovam o clamor
pela imperiosa necessidade de paz e justiça no mundo.
Ao invés de os países serem pressionados para o cruel

aperfeiçoamento de uma tecnologia a serviço de armas de destruição,
seria preciso rever as condições de vida da mulher, em sua guerra
cotidiana pela sobrevivência.

E se é preciso refletir sobre a situação feminina, há que se lembrar



428
das muçulmanas submetidas a inúmeras atrocidades morais e
impedidas até mesmo de exibir o próprio rosto; das africanas que não
têm acesso aos medicamentos que evitariam sua destruição pelo
vírus da AIOS, quando não são mutiladas sexualmente; ou de todas
as crianças das nações pobres expostas ao trabalho infantil ou à
prostituição. Dessa prostituição não escapam muitas brasileiras,
vítimas da fome e da miséria, em um País onde os índices de
violência contra a mulher atingem níveis alarmantes.

Como então comemorar o dia da mulher? E certo que elas estão,
em número cada vez maior, nas escolas, nas universidades, no
mercado de trabalho, mas seus salários ainda são mais baixos que os
dos seus colegas homens. Estão nos parlamentos, nas Prefeituras,
mas ainda são raras nos Ministérios, no Governo dos Estados ou nas
cortes superiores de justiça. Nem se ouve falar seriamente na
possibilidade de uma mulher no comando da República.

Que se retome, então, com seriedade o exame da condição feminina
neste século e meio que se passou desde que as primeiras vozes de
protesto das mulheres foram silenciadas pela força.
Que estes versos de Adélia Prado possam expressar nossa

homenagem às colegas parlamentares e a todas as mulheres de
Minas que tentam colorir a vida com as cores da liberdade, da paz e
da justiça: "Quando nasci um anjo esbelto,/ desses que tocam
trombeta, anunciou: 1-Vai carregar bandeira.! Cargo muito pesado pra
mulher,/esta espécie ainda envergonhada.! Aceito os subterfúgios que
me cabem,/sem precisar mentir.! Não tão feia que não possa casar,/
acho o Rio de Janeiro uma beleza e !ora sim, ora não, creio em parto
sem dor.! Mas o que sinto escrevo.! Cumpro a sina.! Inauguro
linhagens, fundo reinos/(dor não é amargura).! Minha tristeza não tem
pedigree, /já a minha vontade de alegria,/ sua raiz vai ao meu mil avô.!
Vai ser coxo na vida, é maldição pra homem.! Mulher é
desdobrável.!Eu sou.". Muito obrigada.

Apresentação Musical
O locutor - Neste momento, ouviremos a apresentação do Coral da

ASLEMG, sob a regência do maestro Guilherme Bragança.
- Procede-se à apresentação do Coral da ASLEMG.

Palavras da Deputada Ana Maria
Antes que tivesse nascido já a conhecia e chamava pelo nome:
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esperança. Esperança é o nome que Deus deu para todas nós,
mulheres. Já nos conhecia por esse nome antes mesmo que
existíssemos. Hoje, comemorando o Dia Internacional da Mulher,
quero partilhar com todas o dia da esperança. Porque só a nós Deus
deu a possibilidade da criação e da geração de nova vida. E cada
nova vida traz em si uma possibilidade de mudança, de mundo novo,
de vida nova e de mundo mais humano. Sintam todas vocês a
esperança que Deus colocou neste nosso mundo.

Cumprimentando a Deputada Maria José Haueisen, que ora preside
esta Mesa, cumprimento todas as nossas amigas Deputadas que
vieram homenagear as nossas amigas. Cumprimento as
homenageadas e os convidados que vieram aplaudi-Ias. Não quero
falar do desempenho profissional de Mara Denise Ribeiro de Morais,
nossa grande homenageada. Não quero focalizar as atividades
desenvolvidas como funcionária da Assembléia e o quanto esta Casa
lhe deve, por seu talento, sua experiência, sua competência e pelo
histórico de sua contribuição à grandeza do Legislativo.

Quero enfatizar, Mara, que seu sucesso se deu em função de suas
qualidades pessoais, características da mulher que você é, que sabe
que as coisas melhores e mais importantes só são conseguidas se ao
trabalho agregarmos nosso amor, carinho e determinação de mulher e
mãe. "Meu filho, faze o que fazes com doçura, e mais que a estima
dos homens ganharás o afeto deles "(Ecle. 3-19).

Esta platéia que veio prestar homenagem a você, Mara, é a certeza
de que conquistou não só o respeito dos seus colegas funcionários
desta Casa, mas também a sua amizade e afeto.

O feixe de luz que mulheres como Mara Denise deixam são rastros
que motivam umas e exemplos que incentivam outras tantas. A
subserviência e a opressão não precisam fazer parte de nossa vida.
Haveremos, Mara Denise e demais colegas, de continuar nossas
ações para mudar o modelo de educação reinante: educação que leva
à competição e não à solidariedade, competição que leva à
discriminação e esta à baixa auto-estima, que, por sua vez, é a fonte
da infelicidade.

A educação que queremos é aquela que nos leva à solidariedade, à
fraternidade, que constrói a inclusão enriquecedora exatamente pelas
diferenças que existem entre as pessoas.
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Diferenças de cor, sexo, estatura, origem, raça, nação, enfim,

diferenças que nos fazem apenas diferentes uns dos outros. Nem
melhores, nem piores. Pensando e agindo assim, estaremos
mostrando e convencendo a todas as outras mulheres que nossa
felicidade está bem ali, ao alcance de nossas mãos. Nosso caminho
precisa ser traçado por nós, que fazemos o bem, que fazemos
diferentes as coisas simples ou complexas, simplesmente porque nós,
mulheres, somos diferentes. A você, Mara Denise, nossas
homenagens e nosso enorme carinho. Muito obrigado.

Palavras da Deputada Cecília Ferramenta
Cumprimentando a Deputada Maria José Haueisen, cumprimento as

componentes da Mesa. Srs. Deputados, senhoras homenageadas,
meus senhores e minhas senhoras, ao ocupar esta tribuna, sinto-me
tomada por sentimentos de honra e responsabilidade. Honra, por
dividir com todas as senhoras e senhores parlamentares o
compromisso de trabalhar em prol de uma Minas Gerais melhor para
todos os mineiros. Responsabilidade diante do dever de bem
representar a todos aqueles que em nós confiaram e nos delegaram a
missão de estar aqui discutindo os desígnios deste Estado, que tem
enorme importância no cenário histórico e político nacional. Ocupar
este lugar, especialmente num momento como este, quando
participamos de uma sessão solene para comemorar o Dia
Internacional da Mulher, faz esses mesmos sentimentos ganharem
dimensão ainda maior.

A mulher tem, ao longo dos tempos, conquistado cada vez mais
espaços na comunidade mundial, graças à coragem de assumir seus
compromissos e lutar para fazer valer seus direitos. Mas, mais que
alcançar esse objetivo, a mulher tem-se tornado o centro de equilíbrio
da nossa sociedade.

O movimento feminista teve uma importância fundamental nas
nossas conquistas. Mas hoje, nós, mulheres, temos um novo desafio,
maior até que todos aqueles que aprendemos a superar. A mulher
assume o papel de manter o equilíbrio de nossa sociedade, de
trabalhar com os homens para construir um futuro mais justo e feliz. E,
nesse aspecto, a família torna-se um instrumento essencial para essa
transformação que todos buscamos. Ela representa o princípio
universal da eqüidade, da paz e da solidariedade.
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Se todos cultivarmos esses sentimentos em nossos lares,

estaremos garantindo que o mundo encontrará a harmonia e que
nossos filhos terão um futuro onde os conflitos não ganharão as
proporções que hoje constatamos.

Nos poderes constituídos, a Justiça também representa o equilíbrio
de nossa sociedade. Por isso, nada mais justo que a homenagem que
esta Casa presta à Dra. Maria Aparecida de Oliveira Grossi Andrade.
Primeira mulher a exercer a magistratura na Comarca de Ipatinga, a
Juíza de Direito dirigiu o fórum da comarca, confirmando o pioneirismo
que sempre marcou sua carreira. Sua atuação em nossa sociedade
dispensa-nos de relembrar seus muitos predicados, mas vale ressaltar
um: a coragem, esta característica peculiar entre as mulheres que
decidiram assumir seu papel transformador em nossa sociedade e
que o vêm fazendo com toda a determinação.

Concluo desejando a todas as homenageadas coragem para
continuar na luta em busca da harmonia que tanto desejamos para
nosso Pais e para o mundo. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Jô Moraes
Gostaria de homenagear a Mesa, inusitadamente composta apenas

de mulheres. Peço licença à Presidente para homenagear uma
pessoa que representou o pioneirismo, chegando aqui em 1962,
arrombando estas portas e abrindo os espaços para nós: a querida
Marta Nair. Cumprimento também nossas homenageadas, cuja
energia transformadora nos mostra que somente aqueles que se
dedicam a transformar o mundo com amor podem realizar os
verdadeiros feitos. Cumprimento os homens presentes, Deputados,
Prefeito, Secretário, cidadãos, pois sem eles nossa luta não avança.
Cumprimento, especialmente, aos companheiros que atuam em
frentes muito difíceis onde as mulheres são poucas, representantes
das Forças Armadas das Polícias Militar e Civil, que também
arrombam portas e constroem essa sociedade. Termino com uma
homenagem especial aos movimentos de mulheres e órgãos
presentes, Movimento Popular da Mulher, Conselhos Municipal e
Estadual da Mulher, Rede Nacional Feminista, pois alimentam nossa
luta e constroem nossa perspectiva de gênero em todos os
momentos.

Peço licença para dirigir minhas primeiras palavras às mulheres
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iraquianas, palestinas, afegãs, muçulmanas. Sobretudo porque, se
antes enfrentavam opressão cultural, hoje enfrentam o impasse e a
impotência desesperada de mães que não sabem como defender a
vida de seus filhos contra a insanidade do "imperador do mundo", que
quer destruir tudo com suas bombas.

Quando falo de paz, também quero falar aqui. Defendo paz nas
fronteiras, mas também nas ruas, nos nossos lares, e - sobretudo,
pela minha homenagem especial - nos campos.
A música aqui cantada tocou-me muito, porque a minha

homenageada vem daquela área que produz o nosso pão. Forjar do
trigo o milagre do pão. Afagar a terra. São esses produtores da vida,
alimentadores da humanidade, que vivem imensas dificuldades.
Temos hoje 10 mil famílias acampadas; só este ano, 9 conflitos no
campo. Apesar de estarem distantes, temos de compartilhar do desejo
deles de terem sua terra e produzirem. Por isso, indiquei, na
homenagem a essas mulheres do campo, a Maria Rita Fernandes.
A Rita é uma pessoa simples, pequena, mas enfrentou

cotidianamente os desafios do plantio do café, da atividade do
reflorestamento, a construção da solidão e da fome, das dificuldades
dos acampamentos, dos poderosos do campo. Está aqui, na sua
humildade, construindo a organização dos trabalhadores rurais e
insistindo em que é possível plantar e produzir para a humanidade,
desde que o mundo lhes dê oportunidade.
Trago aqui o grito, que - tenho certeza - é dela. Nós, que

alimentamos o mundo, queremos que ele nos permita viver.
Cumprimento a todas e digo: Rita, a sua vida é uma lição para nós, de
decisão, de vigor, de vitória, e, sobretudo, de esperança, porque é
nossa esperança que mudará este mundo.

Palavras da Deputada Lúcia Pacífico
Deputada Maria José Haueisen, que preside esta solenidade, em

cuja pessoa cumprimento as demais Deputadas; Deputados,
autoridades, senhoras e senhores, ao longo da minha vida, tenho tido
o privilégio de conviver e aprender com mulheres fantásticas. Minha
mãe, lutadora incansável, que legou aos 13 filhos um exemplo notável
de determinação e fé. As companheiras do Movimento das Donas de
Casa, mulheres admiráveis, que emprestam sua garra ã luta pelo bem
coletivo, numa lição continuada de cidadania e desprendimento. As
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minhas colegas Deputadas, mulheres idealistas que se dedicam,
com paixão, à construção de uma nova realidade para milhões de
homens e mulheres em toda a Minas Gerais. As funcionárias do meu
gabinete, que tão bem me assistem e me dão respaldo, as
funcionárias desta Casa, a quem estou tendo o prazer de conhecer,
mulheres que reafirmam, dia a dia, o seu inalienável direito ao
competente exercício da sua profissão.

Hoje, diante das nossas homenageadas e de tantas mulheres
especiais, sinto-me honrada em participar deste momento solene em
que comemoramos o Dia Internacional da Mulher.

Este ano, com todo o respeito que dedico a esta data, resolvi prestar
minha homenagem à mulher que descobriu o verdadeiro significado
da palavra solidariedade. A mulher que chega ao século XXI com a
convicção de que tem nas mãos o poder de mudar, de renovar e de
construir.

Presto minha homenagem à mulher que chega a esses novos
tempos com a disposição de encarar os desafios e de botar a mão na
massa; à mulher que chega aos novos tempos sem medo e sem
constrangimento de assumir, com plenitude, sua condição de mulher,
sua condição de guerreira, sua condição de cidadã.

Léa Faria de Abreu, minha homenageada nesta solenidade, é dona
de casa, esposa, mãe, avó e também artesã. Antes de tudo, é uma
cidadã de primeira grandeza. Sua vida inteira foi marcada por aquela
discreta inquietação que incomoda as pessoas que enxergam o
mundo sob a ótica do coletivo. Léa nunca se conformou com as
coisas. Nunca se deixou levar pela crença cômoda de que é melhor
deixar como está. Léa sempre se pautou pelo lema de que é possível
fazer mais, é possível tentar mais, é possível querer mais.

Essencialmente solidária, arrumou tempo, arrumou disposição,
arrumou parceiros e adotou um lema que traduz toda a ternura que
dedica ao próximo: de coração a coração. E assim, de coração a
coração, que Léa vem cumprindo a sua jornada, sempre fazendo,
tentando e querendo mais.

Por contingências da vida e sorte nossa, Léa andou por muitas
cidades de Minas Gerais. Viveu em várias delas. Essa perspectiva
meio nômade permitiu que ela esparramasse sua solidariedade por
cidades afora. Permitiu que ela plantasse sementes em várias terras.
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Por exemplo, em Alfenas criou o Fraterno Auxílio Cristão - FAC -,

entidade que trabalhava com mães carentes, a quem minha querida
Léa ensinava as artes do corte e costura. Que autonomia Léa conferia
à vida dessas mulheres, que, habilitadas a exercer uma profissão,
passavam a encarar a sua própria existência com mais dignidade.
Quanto valor se agregava à vida dessas mulheres, que passavam a
se respeitar e a cobrar respeito. Quando havia doença, faziam visitas
e levavam remédios. Quando havia abandono e miséria, levavam
alimentos, roupas e mãos amigas. Quando havia violência, levavam
informações e traduziam sua própria indignação em estímulo para que
houvesse denúncia, para que houvesse justiça.

Em Uberaba, criou o Clube de Mães Alzira de Oliveira, em
homenagem à sua mãe já falecida. Com 20 anos de atuação, foi o
primeiro clube ecumênico da cidade. E ainda atende a cerca de mil
pessoas por ano.

Em 1999, Léa, retornando com a família a Belo Horizonte, criou o
atual Clube de Mães Santa Edwiges, com atuação junto a 70 famílias
no Bairro Cachoeirinha. As atividades ali são diversificadas. Elas
buscam atender às necessidades mais prementes daquela
comunidade, O Clube de Mães Santa Edwiges promove cursos,
distribui cestas básicas para os mais necessitados, doa enxovais aos
recém-nascidos, roupas, calçados e remédios a quem precisa.
Resgata a auto-estima de mulheres simples que já não acreditavam
na sua própria condição de agir e de interagir. Resgata a dignidade de
mulheres simples que já não acreditavam na sua própria condição de
cidadãs.

Assim é Léa Faria de Abreu, mulher admirável a quem eu rendo hoje
as minhas especiais homenagens. Assim é Léa Faria de Abreu, que
nos dá uma lição de vida quando mostra como é possível conciliar
sonho e ação.

Minha querida Léa. E um privilégio acompanhar a sua caminhada e
observar o seu crescimento contínuo. E um alento constatar a sua
determinação. E uma alegria contabilizar as suas conquistas. E uma
honra contar com a sua amizade e pertencer à sua história.

Parabéns a você e a todas as mulheres que nos prestigiam com a
sua presença. Muita obrigada.

A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria) - Com a palavra, a
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Deputada Maria José Haueisen.

Palavras da Deputada Maria José Haueisen
Volto ao microfone para prestar homenagem, especial a minha

convidada.
Diz a bíblia que a árvore boa dá bons frutos. Acredito que a Sra.

OUvia Áurea Tureta, presente entre nós, sem dúvida nenhuma, com a
colaboração do Sr. Jorge Tureta produziram o bom fruto que está aqui
hoje. A nossa homenageada é a Dra. Márcia Helena Tureta, que sem
dúvida, nos mostra a capacidade e a coragem de uma mulher para
ocupar qualquer setor de trabalho, onde seja colocada.

A Dra. Márcia Helena é natural de Muriaé. Formou-se em advocacia
e assumiu um trabalho que, muitas vezes, é considerado pesadíssimo
para os homens e onde as mulheres raramente estão - numa
delegacia de polícia. Há 12 anos, essa filha de Muriaé está conosco
em Teófilo Otôni, mostrando a sua capacidade no trabalho com
crianças e adolescentes infratores e, também, com criminosos que
cometeram homicídios.

Trabalhar em um ambiente democraticamente arejado, onde reina
uma certa tranqüilidade, por maiores que sejam as preocupações e as
dificuldades, é muito mais prazeroso, com certeza, do que trabalhar
em um ambiente onde sempre os conflitos aparecem. E, aliás,
somente conflitos aparecem. São crianças que estão perambulando
pelas ruas e começam a enveredar na vida criminosa. São
adolescentes, frutos de famílias desestruturadas, que terminam
também enveredando pelo crime. São casos de homicídios, quem
sabe quantas vezes dolorosissimos, que chegaram ao conhecimento
da Dra. Márcia Tureta e com os quais ela lidou.

Já tive a oportunidade de presenciar, na Delegacia de Teófilo Otoni,
a atitude da Dra. Márcia Helena ao receber um jovem, ainda criança,
entre a criancice e a juventude que despontava, um adolescente.
Causou-me espanto e admiração a maneira como a senhora o
acolheu, carinhosamente, quase como se fosse sua mãe, dizendo:
"Fulano, quantas vezes você já esteve aqui comigo? Fulano, quantas
vezes precisamos conversar e conversamos tanto? Por que você volta
hoje?". E a criança, sabendo que mais uma vez seria repreendida,
calou-se e ficou esperando a nova conversa com a Dra. Márcia
Helena. Retirei-me logo em seguida da repartição, mas pude
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presenciar um fato que me impressionou - a maneira como ela
acolheu uma criança que, com certeza, não era a única responsável
pelos seus atos.

Quantas vezes os adolescentes e as crianças, sem nenhuma
estrutura familiar, sem ninguém que os acolha, recebem da sociedade
que os criou e os formou desaforos e grosserias? E a Dra. Márcia
Helena acolhia mais uma vez aquele menino, tentando recuperá-lo
para a vida.

Quando me foi dada a oportunidade de escolher a homenageada,
teria a possibilidade de indicar muitas outras, mas veio logo à minha
mente aquela cena que presenciei na Delegacia de Teófilo Otôni.
Então, disse que a Ora. Márcia seria a minha convidada. Quando fiz
contato com ela, soube que estava licenciada porque havia fraturado o
pé; mas aceitou, com alegria, a homenagem. Ponderei que talvez
pudesse receber a homenagem sem precisar vir aqui. Ela,
prazerosamente e com alegria, se comprometeu a estar presente
aqui, hoje.

Aí, mais uma mostra da sua garra e disposição para a luta: vir de
Teófilo Otôni a Belo Horizonte, para receber uma homenagem,
mesmo estando com dificuldade de locomoção. Dra. Márcia,
agradecemos a sua luta em benefício de tantas crianças e jovens da
nossa cidade. Tomara que o seu exemplo de grandeza e dedicação
chegue a todos nós, homens e mulheres, quando tivermos de lidar
com crianças e adolescentes infratores. A nossa homenagem, de
todas as mães e mulheres, sobretudo daquelas que têm filhos em
situação de risco e com dificuldades. Muito obrigada.

A Sra. Presidente (Deputada Maria José Hueisen) - Com a palavra,
a Deputada Maria Olívia.

Palavras da Deputada Maria OUvia
Sra. Presidente, Deputada Maria José Haueisen, minhas

companheiras de Mesa, demais autoridades aqui presentes, senhoras
e senhores, pela décima terceira vez aqui estou, para que a
Assembléia Legislativa preste homenagem à mulher mineira. Não se
trata de estarmos legislando em causa própria. Não estamos aqui
homenageando a Deputada ou as Deputadas. Estamos aqui
homenageando a mulher mineira. Com toda sinceridade, gostaríamos
de que não fosse necessária esta homenagem na Assembléia
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Legislativa para que a mulher tivesse voz e pudesse dizer que
precisa ser mais respeitada.

Há 12 anos, cheguei a esta Casa, quando aqui encontrei três
companheiras. No decorrer deste tempo, algumas foram e algumas
retornaram, como a Deputada Maria Tereza Lara e a Deputada Maria
José Haueisen, companheira de primeira hora, desde quando aqui a
encontrei. Hoje, a Assembléia Legislativa conta com uma bancada de
dez mulheres.

Como dizia o grande mestre, "Minas são muitas". E são muitas as
mulheres de Minas. Mulheres bravas, que lutam e trabalham.
Mulheres do Norte, do Jequitinhonha, do Sul, do Triângulo Mineiro, da
Zona da Mata e do meu Oeste de Minas. São mulheres que trabalham
e estão em pé de igualdade. Quantas de nós estão sustentando as
nossas famílias? Quantas são abandonadas pelo esposo? Quantas
estão aí sem emprego, em desespero? Quantas estão vendo o filho
morrer de fome, desnutrido?

Talvez minhas bisnetas não tenham de se revelar no Dia
Internacional da Mulher. Enquanto isso, esta Casa, unida, deve se
manifestar. Presto homenagem a todas as mães que têm um filho
especial, principalmente as que não percebem sua excepcional idade.
Trouxe, de Lagoa da Prata, da terra do sol e do canavial, minha
homenágeada, não por ser conterrânea, mas por ser uma grande
mulher. Tem uma filha muito especial, Isamim, sobre quem falarei
emocionadamente. Mulher que se uniu a 12 pais de filhos especiais,
Isamim Couto Coelho criou a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - em Lagoa da Prata. Como Presidente da
APAE, permaneceu no cargo durante 14 anos e, como Vice-
Presidente, 3 anos. Hoje é diretora financeira da Federação das
APAEs de Minas Gerais. Na gestão 2000-2003, é a segunda diretora;
apesar de ser frágil, é corajosa e tem muita fibra, pois cuida de 8.600
pessoas por intermédio da APAE. Na área escolar, tem 360 alunos e
820 usuários; percorre Minas Gerais de Norte a Sul, de Leste a Oeste,
incentivando e fazendo com que as famílias criem as APAEs. Isamim,
você é o orgulho da nossa cidade, o alicerce da área social. Lembro-
me do Denílson, que, embora portador de deficiência, é uma criança
de inteligência rara e, se não fosse a APAE, não se tornaria escritor.
Parabéns, Denilson, que Deus te dê muitos anos de vida e alegria!
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Nós, que sempre estivemos com você, conhecemos suas
dificuldades. Infelizmente, o poder público deixou de lado as APAEs,
as creches e os asilos.

Como sou defensora da terceira idade, tenho a honra de abraçar a
primeira Deputada eleita em de Minas Gerais, D. Marta, a primeira a
entrar neste Plenário. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara
Ao cumprimentar a Deputada Maria José Haueisen, cumprimento

todas as outras Deputadas, as mulheres presentes, as representantes
dos movimentos organizados e as lideranças. Cumprimento também
os homens: Deputados, Prefeitos, Vereadores e lideranças.

Se, no início do século, o dia 8 de março marcava a luta pelo direito
do voto, 1988 marcou a luta por igualdade legal. Agora 8 de março é
marca da luta pela divisão igualitária do espaço de poder.

Sempre digo que nós, mulheres, temos que ocupar 50% do espaço
do poder, para colocá-lo a serviço de uma sociedade justa, fraterna e
igualitária. Por isso, todas as companheiras que ocupam espaço,
sobretudo em setores eminentemente masculinos, estão contribuindo
para que essa fraternidade se torne uma prática e uma realidade.

Mas não basta ser mulher. E preciso que façamos militância e uma
atitude política libertadora e não opressora. Os postos de comando
que nós mulheres conquistamos têm que ser transparentes, colocados
a serviço do bem comum, em defesa de políticas públicas elaboradas
de baixo para cima. Mas não basta apenas ser mulher. E preciso que
nossa presença, na vida pública, nos movimentos sociais, partidos
políticos e sindicatos, tenha a marca da cidadania constituída,
construída e conquistada.

Nesse contexto, escolhi a Beatriz Cerqueira - a Bia -, Diretora do
Sind-UTE, mulher de garra, professora e sindicalista combatente, que
tem colocado seu espaço de poder a serviço da valorização do
magistério e da construção da cidadania, por meio da organização de
nossa categoria. Na sua pessoa, quero homenagear cada mulher
deste Estado e deste País.

Quero homenagear cada professora, pedagoga, auxiliar de serviços
gerais, cada auxiliar de secretaria que luta por uma educação de
qualidade; mas também quero homenagear cada mãe, cada
funcionária desta Casa, operária, trabalhadora e cada desempregada.
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E, mais ainda, na pessoa da Bia, presto homenagem ao nosso
Sindicato dos Trabalhadores em Educação, constituído na sua grande
maioria por mulheres, desde a sua fundação.

Quem não se lembra do rosto simbólico de um dos movimentos
mais importantes do Pais, em 1979, de trabalhadores e trabalhadoras
em educação, o qual deu origem ao Sind-UTE? Era de uma mulher, e,
desde então, milhares de mulheres ingressaram nessa luta.

Bia, permita-me, na sua pessoa, homenagear todas as outras
sindicalistas, como as do Sind-Saúde e as de outros sindicatos, e
também todas as mulheres que têm coragem de sair de casa e de se
organizar em defesa de seus direitos; que não cruzam os braços
diante das injustiças, da exclusão, dos interesses mesquinhos.

Na sua pessoa, quero homenagear cada mulher que veio aqui hoje
e também ser solidária com as agentes de saúde da cidade onde
resido, Betim, que foram contratadas pela Prefeitura Municipal, após
serem escolhidas e eleitas pela comunidade, e que davam sua vida
para uma saúde pública de qualidade. Agora, próximo ao Dia
Internacional da Mulher, receberam de presente o desemprego.

Companheiras, a luta é árdua, mas não percam a esperança!
Cremos em um Deus que caminha com seu povo, ou seja, conosco,

que há de depor do trono os poderosos e de exaltar os humildes. Mas,
para isso, precisa de nós, da nossa participação, organização e união.
Por isso, continuem a luta com determinação. Contem Conosco.
Construiremos a paz tão sonhada, quando for alicerçada na justiça, no
respeito aos direitos humanos, na liberdade de expressão, no direito
ao emprego e de sermos felizes, sem exclusão. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Manha Campos
Sra. Presidente e companheira Deputada Maria José Haueisen e

todos os presentes, boa-tarde. Peço permissão para contar uma
pequena história. Homenagearei uma querida amiga, companheira,
Wanda Nogueira Miranda, que está presente.

A sensibilidade do poeta Chico Buarque de Holanda imortalizou a
estilista Zuzu Angel por meio da canção Angélica. O refrão insiste:
"Quem é esta mulher?" E a resposta não vem através de metáforas.
Trata-se da mãe determinada e corajosa que se dedicou
incansavelmente até desvendar o desaparecimento e morte do seu
filho Edgard Angel Jones, preso político, em 1971. Foram anos de
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chumbo e muitas outras mães choraram seu filhos e filhas na luta
pela liberdade. E muitos homens e mulheres deram as suas vidas
durante o longo processo que culminou na redemocratização do
Brasil.

Mas, feita a longa travessia, temos agora de continuar a conviver
com o medo e a insegurança, porque outros são os tempos e os
perigos. A marginalidade espreita-nos nas esquinas das grandes
cidades e muito temos a temer. Principalmente nós, mulheres, que,
cada vez mais, ocupamos o nosso espaço. Isso faz com que o 8 de
março seja um momento de celebração de conquistas, e, sobretudo,
um grito de protesto e de reflexão diante dos obstáculos que nos
desafiam.

Não poderemos ficar tranqüilas enquanto acontecem histórias como
a ocorrida em 25/5/99. Nesse dia, a bancária Elizabete da Silva
Nogueira saiu da agência do Banco em que trabalhava no Shopping
Dei Rey e não chegou em casa. Tinha 36 anos e três filhos. Com o
seu desaparecimento, começava para a família dias de incerteza e de
angústia, que se arrastam até hoje. Não poderemos descansar
tranqüilas porque essa história poderia ter acontecido com qualquer
uma de nós.

Em 1999, outras 19 mulheres na Grande BH tiveram o mesmo
destino trágico. Delas, sete foram encontradas mortas. Também
nesse ano surgia a Associação de Familiares e Amigos de Pessoas
Desaparecidas.
A entidade tem como Vice-Presidente a Sra. Wanda Nogueira

Miranda, que se tornou também a segunda mãe dos três sobrinhos,
filhos da bancária Elizabete, que dizem que a mãe virou anjo e foi
morar no céu. A versão das crianças prevalece como a única, já que a
Polícia não conseguiu, quase quatro anos depois, apurar os motivos
do desaparecimento.

Além de desdobrar-se nas tarefas de casa e na educação dos filhos
Marcelo Augusto, de 14 anos, e Lígia Helena, de 17 anos, Wanda
incorporou ao seu cotidiano a luta das famílias que clamam ao poder
público solução para os casos de seus entes queridos. E, de forma
incansável, continua buscando elucidar o mistério do desaparecimento
da irmã. Wanda quer entender os motivos ou encontrar os
responsáveis por tanta dor e sofrimento. Não se trata mais de apurar
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uma ou outra situação, trata-se de uma luta permanente, até que
seja feita justiça, até que se apurem todos os casos.

Wanda simboliza aqui todas as mulheres que dizem "não" a todas as
formas de violência. Wanda representa, com força e garra, a
determinação de quem não se entrega e não se rende, de quem não
se curva à dor e segue em frente desafiando impossibilidades. Você
Wanda, minha amiga, companheira, é guerreira, batalhadora,
corajosa. Receba nosso carinho, nossa admiração e homenagem.
Conte conosco.

Palavras da Deputada Vanessa Lucas
Sra. Presidente, Deputada Maria José Haueisen, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, homenageados e convidados.
O trabalho anônimo, principalmente quando se trata de uma vida

inteira dedicada à luta contra as dificuldades vividas pelas pessoas
mais carentes, nem sempre vem acompanhado do devido
reconhecimento.

A exemplo de Irmã Dulce, Madre Tereza e tantas outras que deram
a vida pelo bem-estar dos mais pobres, destaco o trabalho de Irmã
Margarida Generoso, incansável religiosa que, aos 80 anos, ainda
dirige a Obra Social Dom Bosco, da Congregação Salesiana, instalada
no Bairro Eldorado.

Há 28 anos, depois de percorrer os Estados de São Paulo, Goiás e
o Distrito Federal, Irmã Margarida Generoso instalou-se em
Contagem. Por 18 anos foi Diretora da Escola Estadual Helena
Guerra; convivi com ela, tendo sido aluna daquela unidade de ensino,
e conheço seu trabalho, trabalho esse que foi estendido a todo o
Município de Contagem e cidades vizinhas, por meio da Obra Social
Dom Bosco, que Irmã Margarida dirige há 10 anos.

Ao ocupar esta tribuna para homenagear essa religiosa que, desde
seus primeiros anos, dedica especial atenção à causa das crianças e
adolescentes pobres, sinto imensa alegria. Não foram poucos os
menores, especialmente aqueles em situação de risco, atendidos pela
Obra Social Dom Bosco. Além de receberem assistência médico-
odontológica, psicológica, acompanhamento escolar e cursos
diversos, entre outras atividades, com participação da família,
puderam resgatar a auto-estima e tornaram-se cidadãos participativos
e profissionais competentes.



442
Alcançar esse objetivo não foi fácil, mas tornou-se possível

porque Irmã Margarida tem, ao longo dos anos, primado pela abertura
ao novo e pela criatividade, quando a busca é pelo bem das crianças
e adolescentes carentes, em especial das meninas de rua. Por essa
razão, a Obra Social Dom Bosco já conta com três casas-lar,
experiência significativa para o resgate da dignidade da criança. Lá,
com a experiência do afeto, do limite e da vivência em família, a
criança encontra o clima ideal para o desenvolvimento de suas
potencialidades.

O sucesso do trabalho desenvolvido por Irmã Margarida e o seu
grande significado no resgate da dignidade da criança fizeram com
que outras unidades de atendimento aos menores fossem criadas: o
Centro de Acolhida Chiara Palazzoli, em Nova Contagem; o Centro de
Atenção à Criança e Adolescente de Nossa Senhora Auxiliadora, em
Nova Contagem; e a Obra Social Nossa Senhora Auxiliadora, no
Parque São João. Ali, com a experiência do afeto, do limite e da
vivência em família, a criança encontra o clima ideal.

Eu poderia descrever ainda, Sras. e Srs. Deputados, centenas de
ações e de qualidades de Irmã Margarida. Sabemos que, pela
grandiosidade de seu coração acolhedor e pela postura
empreendedora, sua idade cronológica não a limitará no que diz
respeito à sua opção pelos mais pobres.

Mas sabemos também que é preciso que haja mobilização do poder
público e de todos os segmentos da sociedade, para que exemplos
como o de Irmã Margarida Generoso, a quem rendemos as nossas
homenagens, espalhem-se pelo País e pelo mundo, para que todos
nós, independentes de idade, cor, sexo, raça e poder, possamos ter
uma vida mais digna e melhor.

Parabéns, Irmã Margarida, por mostrar que a criança é o presente
da Nação, e não apenas o futuro do amanhã, como muitos defendem
em seus discursos.

Muito obrigada a todos.
Entrega de Placas

O locutor - Em homenagem da Assembléia Legislativa à mulher, as
Deputadas desta Casa farão a entrega de placas comemorativas com
o seguinte teor: "A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
reconhece o valor imprescindível da mulher que se desdobra para
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enfrentar as batalhas diárias com a infindável força de quem tem fé
na vida. A homenagem do Poder Legislativo Estadual a todas as
mulheres que contribuem para a construção de uma sociedade justa,
solidária e generosa.".

Convidamos a Deputada Maria Tereza Lara para entregar a placa à
Sra. Beatriz da Silva Cerqueira, Bia. Beatriz Cerqueira é coordenadora
do Sind-UTE-subsede Betim e Diretora do Sind-UTE estadual. Sua
atuação na área da educação merece destaque. Na rede municipal de
Betim, atuou como alfabetizadora de crianças, jovens e adultos. E
uma das articuladoras do primeiro escritório regional do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar - DIAP. Militou na Pastoral da
Juventude até os 18 anos e coordenou o primeiro pré-vestibular
alternativo para alunos carentes.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos a Deputada Vanessa Lucas para entregar a

placa à Irmã Margarida Generoso. Irmã Margarida Generoso, da
Congregação Salesiana, é uma empreendedora da área social. Há 28
anos assumiu a direção da Obra Social Dom Bosco, em Contagem.
Hoje, a obra conta com três casas-lar, um núcleo de apoio e um
espaço escolar, favorecendo crianças e adolescentes carentes.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos a Deputada Maria Olívia para entregar a

placa à Sra. Isamim Couto Conçalves Coelho. lsamim Coelho é
Presidente da APAE de Lagoa da Prata. Foi, junto com mais 12 pais,
uma das fundadoras da Associação e atuou como Diretora-Presidente
da entidade durante 14 anos e como Vice-Presidente por 3 anos. E
também Diretora Financeira da Federação das APAES de Minas.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos a Deputada Lúcia Pacífico para entregar a

placa à Sra. Léa Faria de Abreu. Dona de Casa, mãe, avó e artesã,
Léa Faria acredita no potencial humano e no papel essencial da mãe
na promoção social. Em Alfenas, fundou a entidade Fraterno Auxílio
Cristão, que serviu de modelo para a criação do Clube de Mães Alzira
de Oliveira. O clube presta assistência educacional, de saúde e
jurídica para aproximadamente mil pessoas, oferecendo a elas
condições materiais e oportunidades de produzir e crescer
socialmente. Criou, em 1999, o Clube de Mães Santa Edwiges em
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Belo Horizonte, nos mesmos moldes das entidades que o
inspiraram.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos a Deputada Ana Maria para entregar a placa

à Sra. Mara Denise Ribeiro de Morais. Servidora aposentada da
Assembléia de Minas, nossa colega Mara Denise Morais contribuiu
com o seu trabalho dedicado, ao longo de 32 anos, para o bom
funcionamento da Diretoria de Pessoal. Especialista na condução de
concursos públicos, ela coordenou, organizou e secretariou quase
todos os concursos da Assembléia, desde 1975.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos a Deputada Maria José Haueisen para

entregar a placa à Sra. Márcia Helena Pimentel Tureta. Delegada de
Polícia em Teófilo Otôni, no Jequitinhonha-Mucuri, Márcia Helena
Tureta atuou nas Delegacias de Crimes contra a Pessoa e na da
Infância e da Juventude. Em 1997, foi promovida a Delegada de
Policia Classe II. Márcia Helena é advogada e professora de Direito
Processual Penal na Fundação Educacional do Norte Mineiro.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos a Deputada Cecilia Ferramenta para

entregar a placa à Sra. Maria Aparecida de Oliveira Grossi Andrade. A
ação de Maria Aparecida no campo do direito é marcada pelo
pioneirismo. Juíza da Comarca de Ipatinga, foi a primeira magistrada
do município, além de ter sido a primeira mulher a exercer as funções
de Delegada de Polícia na cidade. A defesa dos direitos humanos é
um de seus compromissos, evidenciado ao determinar o fechamento
da cadeia de menores que existia na comarca, em 1990, onde os
adolescentes ficavam presos em condições desumanas.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos a Deputada Jô Moraes para entregar a

placa à Sra. Maria Rita Fernandes de Figueiredo. Trabalhadora rural,
Maria Rita Fernandes é integrante do Departamento de Política e
Reforma Agrária da FETAEMG. Uma das fundadoras do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Capelinha, foi eleita para a Diretoria da
entidade em 1986, e, em 1988, tornou-se Presidente. Também foi
eleita por dois mandatos consecutivos para o Conselho Fiscal da
FETAEMG.
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- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos a Deputada Manha Campos para entregar a

placa à Sra. Wanda Nogueira Miranda. Vice-Presidente da Associação
de Familiares e Amigos de Pessoas Desaparecidas, Wanda Miranda é
militante desde que sua irmã, a bancária Elizabeth Nogueira,
desapareceu em 1999. A Associação, criada em 1999, trabalha com o
auxílio da polícia, na busca de pessoas desaparecidas em Belo
Horizonte.

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a canção "Maria,
Maria", de Milton Nascimento e Fernando Brant, que será interpretada
pela cantora Glória Buzatti.

- Procede-se à apresentação musical.
A Sra. Presidente - Senhoras e senhores, telespectadores da TV

Assembléia, com o pronunciamento das nossas companheiras e
amigas Deputadas, vimos que nove vidas foram apresentadas aqui.
Vidas essas mescladas de resistência, luta, dedicação, compromisso
e, sobretudo, vidas onde nunca faltou a esperança e onde o
compromisso com um mundo melhor foi a luz que mostrou e continua
mostrando o caminho.

Esta homenagem que prestamos às nossas companheiras, com
certeza, seria a homenagem de tantas outras mulheres que estavam e
ainda estão na luta, como tantas aqui, que hão de encontrar
esperança e resistência neste mundo que encontramos.

E bom lembrar que, quanto maior a participação das mulheres nas
comunidades, sindicatos, associações e sobretudo nos partidos
políticos, maior o fortalecimento de nossa luta. Estamos, hoje, com
dez mulheres eleitas na Assembléia Legislativa. Dessas, uma foi
convidada para ser Secretária de Estado: a nossa companheira,
Deputada Elbe Brandão. As outras, encontram-se aqui, em atividade,
defendendo Minas Gerais.

Lembramos também, de maneira especial, do nosso compromisso
com as mulheres. Na semana passada, reunimo-nos com o Dr. Otto,
Secretário de Defesa Social, buscando condições para que seja
desvendado o mistério das 32 mulheres desaparecidas, entre elas a
que foi citada aqui, Ehisabeth da Silva Nogueira, cuja irmã encontra-se
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presente.

São 32 mulheres que morreram nos últimos tempos e ninguém sabe
o que aconteceu. Falamos que morreram porque não acreditamos que
estejam escondidas ou seqüestradas sem manifestação daqueles que
provocaram a violência. Então, fomos até o Dr. Otto pedir providências
para que estes mistérios fossem desvendados. Ficou combinado que
o dia 8 de cada mês, dia simbólico para nós, será o dia de nossa luta
na busca dessas mulheres desaparecidas, quando nos encontraremos
com o Or. Otto para obter alguma resposta.

No dia 19 de março, às 9h30min, na Comissão de Direitos
Humanos, haverá uma discussão cujo tema é Violência de Gênero, na
qual lembraremos a violência explícita que acontece com as mulheres
em todas as camadas sociais. Todas estão convidadas a acompanhar
essa audiência pública.

Palavras da Sra. Marta Nair Monteiro
Meus queridos, distinta Mesa, estou vibrando de entusiasmo.

Primeiro por essa homenagem tão merecida, feita justamente pelas
mulheres Deputadas. Essa homenagem é para vocês que estão
representando as mulheres de todo o mundo. Fui muito
homenageada, citada três vezes, inclusive com algum engano, pois
não estou na terceira geração, mas na quarta. Tenho 89 anos e dois
meses. Acompanho os programas da TV Assembléia, da Câmara e do
Senado, e vejo que todos estão desempenhando muito bem seu
trabalho. Sempre fui contra o PT, porque já apanhei muito dele. Mas o
PT amadureceu e estou muito feliz com o Presidente, que nos
transmitiu nova esperança no dia da posse. Votei no outro. Mas,
cheguei bem pertinho da televisão, para não perder absolutamente
nada. E emocionei-me, chorei, bati palmas. Estou com muita
esperança no partido e no Presidente.

Sei que não poderá fazer tudo o que prometeu, mas iniciará, e
outros prosseguirão.

Agradeço a homenagem e o convite, não esperava compor a Mesa,
mesmo porque tenho que comparecer a outra solenidade. Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Paulo Piau, que parece estar sempre sorrindo
- temos essa impressão pela televisão -, André Quintão, Vereador na
época em que fui a mais idosa Vereadora do Brasil.

Fui a primeira Deputada em Minas, em 1962, depois da primeira
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greve de mulheres do Brasil. Liderei e tivemos aumento de 113%.
Foi muito bonito!

Por isso, as professoras e funcionárias me elegeram Deputada.
Fizeram minha campanha em um mês e doze dias. Posteriormente
participei de uma outra greve, em 1968, em pleno governo
revolucionário, na vigência do Ato Institucional n° S. Estive no DOPS,
fui ameaçada e estava sem advogado. A polícia amanhecia em frente
a minha casa e sempre me acompanhava. Era uma das Deputadas
que mais tinha possibilidade de reeleição, mas fui impugnada, como
comunista e subversiva, por causa da greve. Por isso, perdi a vontade
e não me candidatei mais.

Em 1982, fui convidada, mas preferi ir para a Associação dos
Aposentados, porque não concordava com o trabalho desenvolvido,
na época, pela entidade. Lá não se ganha nada, nem um tostão, mas,
infelizmente, ao alertar a Presidente de então de que não podia
receber, o assunto foi parar na justiça.

Fui Presidente da Associação de Professores por 9 anos. Estive
mais 13 anos na Associação dos Aposentados, 30 anos no magistério
e 6 anos na Editora José Olympio. Trabalhei muito. Consegui tudo,
mas via outras que não tinham aquele amor, aquela vontade e garra.
Fiquei cardiopata grave, mas trabalhei, depois de tudo isso, por muitos
anos. Não me arrependo. Da minha vida pessoal levo o amor da
minha família e tenho muitos amigos aposentados e professores,
apesar de os aposentados da minha geração serem poucos. Mas
recebo muito carinho de todos.

Quero dar duas sugestões aos Deputados, ao Ademir Lucas, que foi
meu companheiro também. A primeira, que, ano que vem, os homens
homenageiem as mulheres. No dia deles, vocês os homenageiem.
Não era nada feminista, mas, sem querer, fui predestinada, porque fui
a primeira em muitas coisas.

Minha segunda sugestão é para a Deputada Maria Olivia, que
abordou um assunto que me toca de perto. Graças a Deus, não tenho
ninguém especial na família, mas tive vizinhos - dois irmãos especiais.
Além disso, sou amiga da fundadora da APAE daqui e também da
Heloísa, que até pouco tempo foi Presidente.

Quando era Deputada em 1962, 1963, idealizei um projeto pelo qual
me apaixonei. O projeto começou a tramitar, mas um Deputado o
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engavetou. Veio a lei dizendo que a Assembléia não pode, ou seja,
o Legislativo não pode apresentar projetos que onerem o Estado.
Porém, dada a quantidade de APAEs que há em Minas e a
solidariedade da sociedade, talvez esse trabalho pudesse acarretar a
criação de fundações, imaginadas por mim, para dar assistência ao
especial. Imagino a preocupação dos pais com o futuro desses
especiais. Vivem freqüentemente preocupados com a situação do filho
ou da filha na falta deles.

O meu projeto é muito simples e bonito. Quem é o Laudelino, que
também nos está ouvindo? Meu projeto é a Fundação Helena Antipoff.
Fui aluna da D. Helena, que me deu grande empurrão para a vida, ou
melhor, para a liderança. Em virtude disso, dei o seu nome à
Fundação. Foi minha professora de Psicologia. Essa Fundação
abrigaria os especiais de ambos os sexos e de qualquer condição
social, na falta e não dos pais. Para os que não pudessem pagar, o
Estado pagaria, ou seja, a Loteria Estadual pagaria por esse especial.
Os pais que pudessem contribuiriam com um tanto por mês. E, ainda,
na falta deles, a herança que caberia ao especial ficaria para a
Fundação. Assim, esse teria toda a assistência e ainda o sossego e a
despreocupação dos pais.

Infelizmente, esse projeto foi engavetado, não passou. Porém, com
a sociedade hoje tão solidária é a APAE tão difundida, talvez esse
projeto pudesse vingar.

Tenho, como disse, 89 anos. Mas não é tão bom envelhecer.
Quando a família é grande, vêm os filhos, os netos, os bisnetos e
também um problema a cada dia. As vezes é um que não quer
estudar e outro que está doentinho, por isso não gosto. Porém, não
quero morrer.

Quero dizer, principalmente para aquelas que estão solteiras, que,
no meu segundo casamento, tinha 71 anos e o meu esposo 70. Foi
lindo, lindo, lindo!

Resultou de um trote que passei, e nos apaixonamos mutuamente.
Infelizmente os homens morrem mais cedo, porque não se cuidam. Os
homens sabem que, a partir dos 35 ou 40 anos, precisam consultar
para tratar da próstata e da bexiga. Como perdi os dois - um da
próstata, e o outro da bexiga -, sempre aproveito a oportunidade para
alertar os machões, pois isso é machismo. Precisam consultar, porque
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tudo é curável no princípio. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Prezada Marta Nair, esteja certa de que, desde
que a conheci, sempre a admirei. E o seu relato, hoje, nos causa mais
admiração ainda, pela sua força, coragem, lucidez e pela esperança
de vida que passa para todos nós.

De maneira especial, alegrou-me muito a referência feita ao nosso
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sou fundadora do PT, como
tantos outros companheiros que estão aqui, e encontramos em muitas
pessoas e por muito tempo uma resistência, que de alguns era
preconceito. Mas esse preconceito vai-se acabando. E vimos em seu
pronunciamento nova qualidade, que descobri agora: não é opiniática,
é capaz de mudar de idéia. Parabéns por mais essa qualidade.

As pessoas que mudam de idéia têm vida e estão se reciclando a
cada dia. Há pessoas que nem querem pensar na possibilidade de
mudança. A senhora, no entanto, ao perceber que valia a pena mudar
de idéia, assim o fez, sem preconceito.

Sou professora e sempre acompanhei o seu trabalho. Daí a minha
admiração.

E um prazer ver que há pessoas capazes de assumir atitudes de
mudança, de trabalho, com a lucidez que a Ora. Marta Nair, apesar da
idade, tem. Esteja certa de que será sempre a nossa eterna
Deputada.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 17/3/2003
Presidência do Deputado Leonardo Quintão

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

- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando

Faria - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - Antônio
Júlio - Célio Moreira - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Gustavo
Valadares - Jô Moraes - José Henrique - Leonardo Quintão - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Sidinho do Ferrotaco.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Leonardo Quintão) - As 20h15min, a

lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de
quórum, e convoca os Deputados para a reunião ordinária de amanhã,
dia 18, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.).
ATA DA P REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 11/3/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Marília Campos 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 da Deputada Marília Campos, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
oficio da Sra. Jaqueline Patrícia Rocha, Presidente do Conselho
Tutelar de Itamarandiba, publicado no "Diário do Legislativo" de
8/3/2003. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
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em que solicita a realização de audiência pública para debater a
decisão da CEMIG de alterar os critérios de concessão de donativos
para instituições classificadas como de utilidade pública no Estado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Marília Campos - André Quintão - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS
PROPOSIÇÕES DE LEI N°5 15.347, 15.465, 15.475, 15.477, 15.479,

15.484, 15.508 E 15.513, EM 13/3/2003
Às 10h10 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Adalclever Lopes, Laudelino Augusto, Leonardo
Moreira e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Adaiclever Lopes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. E submetido a discussão e
votação e aprovado o parecer pela manutenção do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.347 (relator: Deputado Adalclever Lopes). A
Presidência concede prazo regimental ao Deputado Adalclever Lopes,
relator do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.465. A seguir, são
submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez,
os pareceres pela manutenção dos Vetos Totais às Proposições de
Lei n

o
s 15.475 e 15.477 (relator: Deputado Leonardo Moreira) e pela

rejeição dos Vetos Totais às Proposições de Lei n
o
s 15.479 e 15.484

(relator: Deputado Zé Maia) e 15.508 e 15.513 (relator: Deputado
Laudelino Augusto). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, informa que a próxima
reunião será convocada por edital, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2003.
Adalciever Lopes, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.465
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 8/2003, opôs

veto total à proposição em tela, que tem por objetivo autorizar o Poder
Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE - de Sete Lagoas, o imóvel que especifica.

Após publicação no "Diário do Legislativo", em 20/2/2003, a matéria
foi distribuída a esta Comissão Especial para que sobre ela seja
emitido parecer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o "caput" do art. 1° da proposição, o imóvel

objeto da alienação constitui-se de terreno urbano edificado, com área
de 20.000m 2, situado no Município de Sete Lagoas.

Importa salientar que, nos termos do parágrafo único desse mesmo
artigo, a transferência de domínio do bem público fica condicionada à
sua utilização como sede do agente donatário. Além disso, havemos
de notar que a proposição encerra cláusula de reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado se, decorrido o prazo de três anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista, basta ver o art. 2 0 .

O Governador do Estado opôs veto à proposição sob o argumento
de que a pretendida doação é contrária ao interesse público, pois está
de acordo com o entendimento manifestado pela Secretaria de Estado
de Recursos Humanos e Administração de que "o Estado não deve
fazer doações de imóveis para entidades de direito privado, uma vez
que os imóveis doados, ao saírem do domínio público perdem a
imprescritibilidade que lhes é garantida pela Constituição Federal nos
arts. 183 e 191, passando a responder pelo passivo das entidades,
que, na maioria das vezes, são deficitárias em razão da gratuidade do
relevante trabalho que prestam e sujeitas a execuções e mesmo à
prescrição aquisitiva em favor de terceiros que eventualmente
invadam os imóveis" e que "instituições privadas como as APAEs
quase sempre mantêm em seus quadros empregados regidos pela
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CLT, sendo possível o pagamento de seus créditos trabalhistas
com a penhora e leilão do imóvel em decorrência de ação trabalhista,
caso a empregadora não possua recursos para honrar os débitos".
Por fim, aquela autoridade salienta que, pelo menos em tese, o
Estado pode assegurar a utilização do imóvel pela APAE de Sete
Lagoas por meio de um contrato de concessão de direito real de uso.

Neste ponto, devemos expressar o nosso entendimento de que,
conquanto tais afirmações possam mesmo ser consideradas corretas,
quando observada a generalidade dos casos, o mesmo não se pode
dizer especificamente quanto à APAE de Sete Lagoas, visto que esta,
além de desenvolver importante serviço de interesse social,
atendendo permanentemente a mais de 500 pessoas, executou obras
de melhoria no imóvel de que está de posse há vários anos e,
igualmente relevante, inexistem evidências de que haja desequilíbrio
na sua administração financeira.

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

Proposição de Lei n° 15.465.
Sala das Comissões, 18 de março de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Djalma

Diniz.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 73
Comissão Especial

Relatório
Utilizando-se da prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 90, III, c/c

o art. 70, li, da Constituição mineira, o Governador do Estado apôs
veto parcial à Proposição de Lei Complementar n° 73, que cria o
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e dá outras
providências.

O veto foi encaminhado à apreciação da Assembléia por meio da
Mensagem n° 15, de 22/1/2003. Compete, agora, a esta Comissão
emitir parecer sobre a matéria, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O veto incidiu sobre o art. 3 0, incisos III e VIII, parágrafo único, e art.

90 , parágrafo único, da proposição de lei complementar referida.
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Nas razões do veto ao art. 30, III, o Governador alega que não se

justifica que os valores oriundos de termos de ajustamento de conduta
constituam recursos do FEPDC, "principalmente porque, se tais
valores vierem do setor público, ocorreria apenas um remanejamento
deles".

Em relação ao inciso VIII do art. 30 da proposição, de acordo com o
veto governamental, o mencionado dispositivo contraria o art. 14 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto ao parágrafo único do mesmo artigo, alegou-se, nas razões
do veto, que tal dispositivo não é admissível em face do art. 6° da Lei
Complementar n° 27, de 18/1/93, que assim prevê:

"Art. 60 - As eventuais disponibilidades de caixa em poder do agente
financeiro serão aplicadas em papéis da dívida pública estadual ou em
títulos de instituições financeiras oficiais do Estado".

Por último, excluiu-se da sanção o parágrafo único do art. 9 0, sob a
alegação de que o dispositivo contraria o que estabelece o art. 30,
inciso V, da Lei Complementar n° 27, com nova redação dada por
meio da Lei Complementar n°36, de 18/1/95.

Importa-nos fazer, contudo, algumas ponderações no que tange ao
art. 3°, inciso III e parágrafo único, da Proposição de Lei
Complementar n° 73. Em regra, todos os fundos especiais
caracterizam-se pela obtenção de receita oriunda da própria atividade,
a ser utilizada no desenvolvimento de suas operações. No caso em
questão, o termo de ajustamento de conduta é o instrumento de
solução amigável para a satisfação de um dano causado à
coletividade dos consumidores. Seu objeto, como leciona o professor
Hugo Nigro Mazzilli, não se limita "a meras obrigações de fazer ou não
fazer - objeto originariamente a eles destinados pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente e pelo Código de Defesa do Consumidor -,
na prática os compromissos de ajustamento têm adquirido um alcance
maior". ("O Inquérito Civil", pág. 303.)

Se o ajuste versar sobre obrigação pecuniária, é natural que o
destino do valor a ser pago pelo fornecedor seja o Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor, pois se não houvesse a
composição amigável, a condenação de pagar certa quantia em
dinheiro seria buscada por intermédio da ação civil pública, nos
termos dos arts. 30 e 13 da Lei n° 7.347, de 24/7/85, e do art. 100,
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parágrafo único, da Lei n° 8.078, de 11/9/2000.

Logo, não deve ser mantido o veto ao inciso III do art. 3 0, que
destina ao FEPDC os valores oriundos de termos de ajustamento de
conduta firmados no âmbito das Promotorias de Justiça de Defesa do
Consumidor do Estado.

Por outro lado, no âmbito administrativo, é comum o fato de o
fornecedor ajustar, com a autoridade competente do PROCON-MG - a
quem caberia o julgamento do processo administrativo - por meio de
termo de ajustamento de conduta, o pagamento de valor a título de
multa administrativa, sem prejuízo das demais cláusulas exigidas, o
que, de fato, confirma que o destino do valor deve ser o Fundo
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (art. 3°, III).

Se ao Conselho Gestor do FEPDC cabe 'aprovar o plano de
aplicação dos recursos e acompanhar sua execução" (art. 7 0, 1),
vinculado aos objetivos traçados na lei ora em análise (art. 2 0), é
necessário que ele tenha o controle do destino a ser dado também a
esses valores, evitando, assim, a sua utilização em objetivos que não
sejam aqueles prioritários à Política Estadual de Defesa do
Consumidor, vista de forma mais ampla.

Discordamos do entendimento citado, já que, em regra, não há
possibilidade de o termo de ajustamento de conduta versar sobre
obrigação imposta ao poder público, pois a atividade de fornecedor é
própria de instituições privadas, ao contrário do que fora sustentado
nas razões do veto ao inciso III do art. 3 0 da Proposição de Lei
Complementar n° 73.

No tocante ao parágrafo único do art. 30 da proposição, a Lei
Federal n°4.320, de 17/3/64, em seu art. 73, é clara ao dispor que:

"Art. 73 - Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o
saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido
para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo".

Na citada Lei n° 4.320, que versa sobre as normas gerais de direito
financeiro aplicáveis à União, aos Estados e municípios, as
disposições contidas no art. 3 0, parágrafo único, em nada aviltam a Lei
Complementar n° 27, principalmente porque quedou claramente
expresso no art. 13 da proposição em apreço que:

"Art. 13 - Aplicam-se ao FEPDC as normas gerais estabelecidas
pela Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, ressalvadas
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as disposições desta lei".

Pelas razões aduzidas e, ainda, pelo fato de esses dispositivos não
engendrarem nenhum custo ou despesa, permitimo-nos, também,
discordar do veto ao parágrafo único do art. 3 0 da proposição,
opinando, na oportunidade, por sua rejeição.

Conclusão
Diante desses argumentos, opinamos pela rejeição do veto incidente

sobre o inciso III e o parágrafo único do art. 3 0 e pela manutenção do
veto ao inciso VIII do art. 3 0 e ao parágrafo único do art. 9 0 da
Proposição de Lei Complementar n° 73.

Sala das Comissões, 18 de março de 2003.
Antônio Júlio, Presidente - Durval Angelo, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

COMPLEMENTAR N°74
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 4/2003, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa o veto parcial à Proposição de Lei
Complementar n° 74, de 2002, que cria o Fundo Especial do Ministério
Público de Minas Gerais - FUNEMP.

Publicada em 20/2/2003, foi a matéria distribuída a esta Comissão
para receber parecer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Governador do Estado opôs veto ao parágrafo único do art. 6° da

Proposição de Lei n° 74, de 2002, o qual determina que "o agente
financeiro do FUNEMP não fará jus a nenhum tipo de remuneração
pelos serviços prestados". Segundo as razões do veto, a referida
proposição de lei complementar deve se conformar com a Lei
Complementar n° 27, de 1993, que dispõe sobre a instituição, a
gestão e a extinção de fundo, com as modificações introduzidas pela
Lei Complementar n° 36, de 1995. A referida lei complementar prevê,
em seu art. 30 , V, que a lei de criação do fundo deverá estabelecer a
previsão da remuneração máxima dos serviços prestados pelo agente
financeiro. Ademais, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG -, agente financeiro do FUNEMP, é uma sociedade anônima
com fins lucrativos, não se justificando que seja compelido a prestar
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serviços sem nada receber.

O art. 60 da Proposição de Lei Complementar n° 74, de 2002,
determina que o BDMG é o agente financeiro do Fundo e que à
entidade compete aplicar seus recursos, remunerar diretamente ou
aplicar as disponibilidades temporárias de caixa, comunicar ao
FUNEMP a realização de depósitos a crédito do Fundo e emitir
relatórios de acompanhamento dos recursos postos à sua disposição.

Vê-se, portanto, que é justo remunerar o BDMG pelos serviços que
prestará ao FUNEMP, como no caso de outros fundos instituídos pelo
Executivo, em que se prevê a remuneração de, por exemplo, 1% ao
ano, calculada sobre a movimentação financeira do período. Por esse
motivo e para adequar a proposição à Lei Complementar n° 27, de
1993, somos pela manutenção do veto.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial à

Proposição de Lei n° 74, de 2002.
Sala das Comissões, 13 de março de 2093.
Antônio Júlio, Presidente - Durval Angelo, relator - Gustavo

Valadares.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 308/2003

Dispõe sobre a elaboração do Plano de Carreiras dos Servidores do
Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - A Mesa da Assembléia apresentará, no prazo de cento e

vinte dias contados da publicação desta resolução, projeto de
resolução contendo o Plano de Carreiras dos Servidores do .Quadro
Permanente da Secretaria da Assembléia, nos termos do art. 66, 1,
da Constituição do Estado, e do art. 79, VII, 'e", da Resolução n°
5.176, de 6 de novembro de 1997.

Art. 20 - O Plano de Carreiras a que se refere o art. 1° desta
resolução será elaborado em conformidade com as seguintes
diretrizes:

- busca da profissionalização e da valorização do serviço público e
do servidor público;

II - desenvolvimento do servidor na carreira com base na igualdade
de oportunidade, no mérito funcional, na qualificação profissional, no
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esforço pessoal e na contribuição para o atendimento dos objetivos
da instituição e do setor;

III - constituição de quadro dirigente, mediante formação e
aperfeiçoamento de administradores;

IV - implantação de sistema do mérito objetivamente apurado para
desenvolvimento na carreira, observadas as especificidades do cargo;

V - definição de remuneração compatível com a complexidade e a
responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para seu
desempenho.

Art. 30 - Até que o Plano de Carreiras a que se refere o art. 1° desta
resolução defina os novos mecanismos de desenvolvimento na
carreira, não se aplica o disposto nos arts. 3 0 e 40 da Resolução n°
5.203, de 19 de março de 2002.

§ 10 - Caso o Plano de Carreiras a que se refere esta resolução não
entre em vigor até o final do exercício de 2003, aplicar-se-á, a partir do
início do exercício de 2004, o disposto nos arts. 3 0 e 40 da Resolução
n°5.203, de 19 de março de 2002.

§ 2° - Fica assegurada a concessão da promoção e da Gratificação
de Incentivo ao Aperfeiçoamento Profissional - GIAF - obtidas em 1°
de janeiro de 2003, referentes ao período aquisitivo encerrado em 31
de dezembro de 2002.

Art. 40 - O Plano de Carreiras dos Servidores do Quadro
Permanente da Secretaria da Assembléia disporá sobre a relação
entre os níveis remuneratórios mínimos e máximos, adequados à
complexidade de cargos e funções e ao equilíbrio econômico-
financeiro do Estado.

Art. 50 - Os servidores do Quadro Permanente da Secretaria da
Assembléia Legislativa serão ouvidos no processo de elaboração do
anteprojeto do Plano de Carreiras a que se refere esta resolução.

Parágrafo único - A Mesa da Assembléia receberá propostas de
servidores, individuais ou coletivas, e fará sua sistematização e
análise, para eventual incorporação ao projeto de resolução.

Art. 60 - Participarão do processo de elaboração do anteprojeto de
resolução a que se refere o ai. 50 o representante dos servidores
ativos do Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa
e o representante dos servidores inativos da Assembléia Legislativa.

Art. 70 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, de de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão -

Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George.
Justificação: A Mesa da Assembléia, na qualidade de comissão

executiva à qual compete a direção dos trabalhos da Casa, ao
apresentar o projeto de resolução que estabelece diretrizes para a
elaboração do Plano de Carreiras dos Servidores do Quadro
Permanente da Secretaria da Assembléia, vem demonstrar, de forma
clara e aberta, sua orientação para promover o constante
aprimoramento técnico do quadro funcional do Poder Legislativo. Essa
orientação, no entanto, deve ser acompanhada por instrumentos
justos e eficazes, que, fundamentados no princípio da eqüidade,
possibilitem o desenvolvimento profissional daqueles servidores que
realmente procuram, mediante seu esforço pessoal, contribuir para o
aprimoramento dos trabalhos legislativos, que constituem a atividade-
fim do parlamento, e para a melhoria das atividades de apoio
administrativo, sem os quais a Casa não conseguiria atuar da forma
eficiente, reclamada pela sociedade.

As diretrizes para a elaboração do novo Plano de Carreiras ora
apresentadas têm como elementos centrais o atendimento aos
preceitos constitucionais e a afirmação da transparência como
principio norteador das atividades da administração pública, no estado
democrático de direito. A essas diretrizes deverão recorrer todos
aqueles que, por designação da Mesa, sejam convocados para
trabalhar na elaboração no novo Plano, a ser apresentado no prazo de
120 dias, contados da publicação desta resolução.

O próprio processo de elaboração da proposição ora submetida ao
exame dos Deputados já aponta para a reafirmação da vocação
democrática da Mesa. Elaborado por uma comissão de parlamentares
especialmente designada, a matéria foi amplamente discutida com os
lideres partidários, fato que contribui para a formação de consenso
acerca da sua oportunidade e conveniência. Essas razões nos levam
a apresentar esta proposição, contando com a colaboração dos
Deputados para que, uma vez aprovada a matéria, sejam
imediatamente iniciados os trabalhos de elaboração do novo
instrumento administrativo na Casa.
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- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia, para parecer,

nos termos do art. 195, c/c 79, inciso VIII, alínea "a", do Regimento
Interno.

- Foram aprovados, na iia Reunião Ordinária, requerimentos da
Mesa da Assembléia (2), solicitando o arquivamento do Projeto de
Resolução n° 232/2003 (- Arquive-se o projeto.); e tramitação em
regime de urgência para o Projeto de Resolução n° 308/2003.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 309/2003
Altera a Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, que

contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 101 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, fica acrescido do seguinte inciso XVI:
"Art. 101 - ...........................................
XVI - de Legislação Participativa.".
Art. 20 - O art. 102 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, fica acrescido do seguinte inciso XVI:
"Art. 102 - ...........................................
XVI - da Comissão de Legislação Participativa:
a) a sugestão de iniciativa legislativa apresentada por associação ou

órgão de classe, sindicato ou entidade organizada da sociedade civil,
com exceção de partido político;

b) o parecer técnico, a exposição ou a proposta oriunda de entidade
científica ou cultural ou de qualquer das entidades mencionadas na
alínea anterior.".

Art. 30 - O art. 288 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 288 - Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria
indelegável, a iniciativa popular é exercida pela apresentação à
Assembléia Legislativa de:

- projeto de lei subscrito por, no mínimo, dez mil eleitores do
Estado, em lista organizada por entidade associativa legalmente
constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas;

II - sugestão de iniciativa legislativa, parecer técnico, exposição ou
proposta oriunda de associação ou órgão de classe, sindicato ou
entidade organizada da sociedade civil, com exceção de partido
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político.

§ 1 0 - Dos subscritores do projeto de que trata o inciso 1 do "caput"
deste artigo, no máximo 25% (vinte e cinco por cento) poderão ser
eleitores alistados na Capital do Estado.

§ 20 - O projeto a que se refere o inciso 1 do "caput" deste artigo
poderá ser encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para
adequação às exigências do art. 173.

§ 30 - A sugestão de iniciativa legislativa, o parecer técnico, a
exposição ou a proposta a que se refere o inciso II do "caput" deste
artigo será encaminhada à Comissão de Legislação Participativa para
apreciação.

§ 40 - A sugestão de iniciativa legislativa que receber parecer
favorável da Comissão de Legislação Participativa será transformada
em proposição de autoria da Comissão, que será encaminhada para a
regular tramitação.

§ 50 - A sugestão de iniciativa legislativa que receber parecer
contrário da Comissão de Legislação Participativa será arquivada.

§ 60 - As demais formas de participação popular a que se refere o
inciso II do "caput" deste artigo poderão ser encaminhadas pela
Comissão de Legislação Participativa à Mesa da Assembléia para
distribuição pelo Presidente à comissão competente para o exame, na
forma dos arts. 102 e 181.

§ 70 - Nas comissões ou em Plenário, poderá usar da palavra para
discutir projeto de que trata este artigo, pelo prazo total de sessenta
minutos, o primeiro signatário ou pessoa por este indicada, na
hipótese de projeto a que se refere o inciso 1 do "caput" deste artigo; o
representante da associação ou órgão de classe, sindicato ou
entidade organizada da sociedade civil ou a pessoa indicada pelo
representante, na hipótese de proposição a que se refere o § 4° deste
artigo.".

Art. 40 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário e o art. 289 da

Resolução n°5.176, de 6 de novembro de 1997.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2003.
Mesa da Assembléia
Justificação: Na lição do Prof. José Afonso da Silva, a democracia

configura processo de afirmação do povo e de garantia dos seus
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direitos fundamentais, os quais vão sendo conquistados pelo
próprio povo ao longo da história. Assim, a democracia repousa sobre
dois princípios fundamentais: o da soberania popular, segundo o qual
o povo é a única fonte do poder e que se exprime pela regra de que
todo o poder emana do povo; e o princípio da participação, direta ou
indireta, do povo no poder, para que este seja a efetiva expressão da
vontade popular.

Por isso, a Constituição da República, consagrando o Estado
Democrático de Direito, dispõe, no seu art. 14, que a soberania
popular será exercida por meio do sufrágio universal, do plebiscito, do
referendo e da iniciativa popular. Já a Constituição do Estado prevê,
no seu art. 67, como uma das formas de iniciativa popular, a
apresentação à Assembléia Legislativa de projeto de lei subscrito por
eleitores. Não exclui, contudo, a possibilidade da utilização de outros
instrumentos para o exercício da iniciativa popular no processo
legiferante.

E importante observar, entretanto, que são rígidas as exigências
constitucionais para a apresentação de projeto de lei de iniciativa
popular. Por isso, essa forma de participação da sociedade em nosso
processo legislativo não é utilizada.

A criação da Comissão de Legislação Participativa, de caráter
permanente, nesta Assembléia visa facilitar a apresentação de
sugestões legislativas de autoria de associação ou órgão de classe,
sindicato ou entidade organizada, exceto partido político, estimulando,
assim os grupos organizados a apresentarem sugestões, o que
certamente contribuirá para democratizar a participação no processo
legislativo. A Comissão de Legislação Participativa poderá, pois,
viabilizar as propostas legislativas populares de forma diversa da já
prevista no art. 288 do Regimento Interno, já que poderá ser autora de
proposições oriundas de sugestões da sociedade civil.

No projeto apresentado, propomos, ainda, a revogação do art. 289
do Regimento Interno. O mencionado artigo determina que, em cada
sessão legislativa ordinária, o número de projetos de iniciativa popular
é limitado a cinco. Faz-se necessário observar que essa norma esteve
prevista no § 20 do art. 67 da Cada mineira. Entretanto, com a
Emenda à Constituição n° 32, de 1998, foi revogada, uma vez que,
como já mencionado, em face da rigidez das exigências para a
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apresentação de projeto de lei de iniciativa popular, essa forma de
participação da sociedade em nosso processo legislativo não é
utilizada. Por isso, entendeu-se que carecia de fundamento a limitação
do número de projetos de iniciativa popular em tramitação. Assim,
pelos mesmos motivos, propomos a revogação do dispositivo
regimental que limita a cinco o número de projetos de iniciativa
popular por sessão legislativa.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia, para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea 'a", do Regimento
Interno.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA 11  REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18/3/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Atas - Questão de ordem - 2' Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Resolução
nos 308 e 309/2003 - Requerimentos n os 175 a 193/2003 -
Requerimentos da Mesa da Assembléia (2) e da Deputada Manha
Campos - Proposições não Recebidas: Requerimentos dos Deputados
Antônio Genaro e Chico Simões (2) - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Assuntos Municipais, de Administração Pública, de
Educação, de Fiscalização Financeira e de Turismo e dos Deputados
Dimas Fabiano, Alencar da Silveira Júnior, Sidinho do Ferrotaco (2),
Dinis Pinheiro e Fábio Avelar - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Paulo Cesar, Padre João e Sebastião Helvécio - Questão
de ordem - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência (3) - Acordo de Lideres; Decisão da
Presidência - Designação de Comissões: Comissões Especiais para
Emitirem Parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição nos
21 a 24/2003 - Comissão Especial dos Convênios com a União -
Comissão Especial do Tribunal de Contas - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento da Deputada Maríhia Campos;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Mesa da
Assembléia (2); aprovação - 2a Fase: Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adaiclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Cého Moreira - Chico Rafael -
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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 - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria OUvia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Ricardo Duarte
- Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - 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 das atas das três reuniões
anteriores.

ia Parte
P Fase (Expediente)

Atas
- A Deputada Maria Olivia, 2aSecretária "ad hoc", procede à leitura

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

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Quero comunicar que na semana

passada fomos argüidos pela Oposição a respeito da sabatina dos
novos indicados para os cargos nas fundações e nas autarquias, mas
amanhã o Governador Aécio Neves encaminhará a esta Casa
mensagem com os nomes a serem sabatinados. Muito obrigado.

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
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proposições:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 308/2003
- O Projeto de Resolução n° 308/2003 foi publicado na edição

anterior.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 309/2003

- O Projeto de Resolução n° 309/2003 foi publicado na edição
anterior.

REQUERIMENTOS
N° 175/2003, do Deputado Adaiclever Lopes, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Marcos Túho de Meio
pela sua posse como Presidente do CREA-MG. (- A Comissão do
Trabalho.)

N° 176/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Madalena Cascão pela
sua posse como Diretora do Conselho Empresarial de Recursos
Humanos da Associação Comercial de Minas. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 177/2003, do Deputado Adalciever Lopes, solicitando seja
formulado voto de congratulações com os Srs. Gentil Cirilo da
Anunciação e Alexandre Rodrigues de Paiva pela posse como
Diretores da UTRAMIG. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 178/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulado
voto de congratulações com D. Lélis Lara, Vice-Presidente da
Regional Leste 2 da CNBB, pela realização da Campanha da
Fraternidade 2003. (- A Comissão de Educação.)

N° 179/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria Celeste Cardoso
Pires pela sua nomeação no cargo de Superintendente de
Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Defesa Social. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 180/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro de Estado dos Transportes com vistas à
liberação de recursos para a efetiva recuperação da BR-459. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 181/2003, da Comissão de Saúde, pleiteando seja enviado oficio
à Presidente do IPSEMG solicitando informações sobre o atraso nos
pagamentos à Casa de Saúde São José.
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N° 182/2003, da Comissão de Saúde, pleiteando seja enviado

ofício à Presidente do IPSEMG solicitando informações sobre a atual
situação financeira daquele órgão. ( - Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 182/2003, da Comissão de Saúde, pleiteando seja enviado ofício
à Presidente do IPSEMG solicitando informações sobre a atual
situação financeira daquele órgão. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 183/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde a fim de que sejam destinados ao
Hospital Municipal de Contagem os equipamentos e materiais que
menciona.

N° 184/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado
apelo aos Ministros da Educação e da Saúde com vistas a que
viabilizem a reabertura e o funcionamento pleno do Hospital-Escola da
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.

N° 185/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do Conselho Estadual de Educação com vistas a
que sugira ao Governador do Estado a retificação do Decreto n°
42.178, de dezembro de 2001, possibilitando a ampliação para 80 do
número de vagas do curso de Medicina da Fundação Educacional de
Caratinga - FUN4EC.

N° 186/2003, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Estado de Transportes e Obras Públicas com vistas a que seja
pavimentada a estrada que liga a cidade de Dom Joaquim a
Conceição do Mato Dentro. (- A Comissão de Transporte.)

N° 187/2003, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Estado de Transportes e Obras Públicas com vistas a que seja
estadualizada e pavimentada a estrada que liga a cidade de
Veredinha à cidade de Turmalina.

N° 188/2003, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes com vistas a que seja estadualizada e pavimentada a
estrada que liga a cidade de Alvorada de Minas à cidade do Serro.

N° 189/2003, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando
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seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes com vistas a que seja pavimentada a estrada que liga a
cidade de Serra Azul de Minas à cidade do Serro.

N° 190/2003, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes com vistas a que seja pavimentada a estrada que liga a
cidade de Santo Antônio do Itambé à cidade do Serro.

N° 191/2003, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG
com vistas à inclusão da pavimentação asfáltica do trecho da MG-314
entre a BR-259 e o Município de Coroaci no plano de obras
rodoviárias do Estado.

N° 192/2003, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG
com vistas à conclusão da pavimentação do restante do trecho de
12km da BR-259 entre as cidades de Gonzaga e Divinolândia de
Minas.

N° 193/2003, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG
com vistas à conclusão do restante do trecho de 10km da MG-060
entre os Municípios de Maravilhas e Fortuna de Minas. (- Distribuídos
à Comissão de Transporte.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Mesa da
Assembléia (2) e da Deputada Marília Campos.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso II do art. 173, c/c o inciso II do art.

284, do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Antônio Genaro, solicitando seja desarquivado o
Projeto de Lei n° 128/99, de sua autoria.

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
deixa de receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS
Do Deputado Chico Simões, solicitando seja promovido fórum

técnico para se discutir a proposta de reforma tributária a ser
implementada pelo Governo Federal e as repercussões legais e
financeiras dessa reforma para o Estado. (- Idêntica proposição foi
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apresentada anteriormente pelo Deputado Antônio Andrade.)

Do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Diretor do jornal "Diário do Rio Doce", de
Governador Valadares, pelo transcurso do 45 0 aniversário da
fundação desse veículo de comunicação. (- Idêntica proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo Quintão.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Administração Pública, de Educação, de
Fiscalização Financeira e de Turismo, e dos Deputados Dimas
Fabiano, Alencar da Silveira Júnior, Sidinho do Ferrotaco (2), Dinis
Pinheiro e Fábio Avelar.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar.
• Deputado Paulo Cesar* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.

E com muita satisfação que ocupo esta tribuna para meu discurso de
estréia, pelo qual quero me fazer mais conhecido de todos os colegas,
funcionários, imprensa, amigos, enfim, de todo o povo mineiro, que é
a razão pela qual fomos eleitos. Estamos aqui para defender seus
interesses e buscar sempre uma melhor qualidade de vida em nosso
Estado, por meio de uma legislação cada vez mais atual, moderna e,
principalmente, útil à população, bem como para apoiar uma
respeitosa parceria com o Poder Executivo, pelo crescimento do
Estado, sem perder de vista o papel de fiscalizador e defensor
intransigente dos interesses públicos. Estas são as nossas principais
bandeiras, sejamos Deputados pelo Norte, pelo Sul, pelo Leste ou
Oeste. Ao dar este primeiro passo como Deputado Estadual, quero,
antes de mais nada, render minhas homenagens ao povo de minha
terra natal, o Centro-Oeste mineiro, que, por aprovar nosso trabalho,
depositou em mim a confiança neste novo e importante passo na vida
pública, para que o represente, e a todo o Estado nesta democrática
Casa do povo, a Assembléia Legislativa: uma Casa cada vez mais
forte, aberta, renovada no banho popular e democrático das urnas em
outubro passado, e capacitada para a responsabilidade que a convoca
neste momento particularmente difícil na vida de nosso Estado e do
País.

Mas, foi ali, no Centro-Oeste mineiro, onde tudo começou e onde
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extraí forças e estímulo necessários para construir uma vida
pública pautada pela correção, honestidade, integridade pública, com
determinada devoção ao trabalho. Foi ali que, estimulado pela
confiança e inspirado por uma herança de vocação compromissada
com o social e o público, iniciei uma história de lutas e, graças ao bom
Deus, de conquistas pelo desenvolvimento de toda a região.

Vem de longe essa minha herança pública. Minha primeira lição foi
deixada por meu bisavô, Francisco Assis Freitas, que, mesmo sem
estar investido de mandato público, fundou o distrito de Cercado, atual
cidade de Nova Serrana, e o proveu de infra-estrutura, por meio de
trabalho e doações, em benefício de toda a comunidade; meu avô,
José Batista de Freitas, foi político de muita influência em todo o
Estado, foi Vereador, Secretário Municipal de Cercado e líder da
emancipação de Nova Serrana; meu tio-avô, Francisco Batista de
Freitas, foi Prefeito, e meu pai, José Batista Filho, Vereador por dois
mandatos e Secretário de Governo de Nova Serrana. Foi nessa fonte
que bebi e nesse ambiente que aprendi o importante papel da política
como instrumento de transformação social.

Faço-lhes esse breve relato apenas para dizer-lhes que não foi por
acaso ou por aventura que aqui chegamos e estamos. Já na década
de 70, aos 18 anos, ajudei a fundar o MDB do saudoso timoneiro Dr.
Ulysses Guimarães, partido ao qual me filiei e que defendi nos últimos
30 anos, nos bons e difíceis momentos da vida política nacional.
Lançado pelo próprio Dr. Ulysses a Prefeito de Nova Serrana, fui
eleito para o período 1989 a 1992. Em 1994 fui candidato a Deputado
Estadual pelo PMDB, ficando na segunda suplência, e só não assumi
o cargo porque logo fui convocado pelas mesmas urnas democráticas
para a honrosa missão de administrar os destinos de Nova Serrana.
Fui Prefeito por dois mandatos, graças ao nosso dedicado trabalho e,
principalmente, a Deus, e a uma ampla aprovação popular.

Nossa vitória, como a de nosso partido, sobre a ditadura militar, teve
igual importância histórica ao romper um ciclo liderado por grupo
político que comandava a cidade por mais de 20 anos. Porém, nossa
caminhada não foi e não está sendo tão fácil. Como dizia o saudoso
Tancredo Neves, ao eleger-se Presidente deste País, matar o monstro
é fácil, o difícil seria remover seus destroços. E os monstros insistem
em sobreviver a qualquer preço, recorrendo a métodos anti-éticos,
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fascistas e rasteiros para fazer da calúnia e da injúria sua principal
obra política, com "p" minúsculo. Graças a Deus, ao nosso povo e ao
nosso trabalho, fracassam, razão pela qual ainda estou de pé, de
cabeça erguida nesta respeitável tribuna, para falar aos mineiros.

Faço uma pausa para levantar uma questão a este representativo
Plenário. Quem de vós, que tenha sido Prefeito, Vereador, liderança
de sua região, não enfrentou adversários locais, daqueles que não
têm pudor em apelar ao jogo sujo da calúnia, cuja insânia não poupa
nem mesmo a imprensa, desviando-a de sua função social para
interesses menores? Não conheço a experiência de cada um, mas
penso que briga paroquial não pode sobrepor-se aos interesses
maiores da população representada. Tenho a consciência limpa, certo
de que sempre honrei a confiança do cidadão comum e dos setores
mais organizados da sociedade. Não permitirei, no entanto, que esses
restos da velha política, do coronelismo, paralisem-me ou maculem
minha vida pública.

Minha candidatura não é uma plataforma sozinha. Tive o apoio de
dez Prefeitos, de 20 ex-Prefeitos e de mais de 150 Vereadores de
partidos diversos, como aconteceu em Pitangui, onde lideranças
petistas, como o Prof. Evandro, ex-candidato a Prefeito pelo PT,
apoiaram nosso projeto para a região.

Sou do PRTB, mas meu principal partido é a minha região, pela qual
busco coerência e parceria.

Por minha coerência e princípio ético, apoiei meu candidato a
Governador do início ao fim da eleição; também por minha coerência
e espírito público, apóio e integro, como o meu partido, o bloco do
Governador Aécio Neves, grande articulador político e de perfil
realizador, de quem serei parceiro na Assembléia e na minha região
pelo desenvolvimento da economia e pela reconstrução da nova
Minas.

Sou empreendedor tanto na vida privada quanto na pública. Como
meu avô, nunca precisei de mandatos públicos para realizações.
Cultivei esse espírito empreendedor por onde passei. Construí uma
história de êxito como empresário. Comecei a trabalhar cedo,
vendendo doces que minha tia Geralda fazia; aos oito anos, entrei
para uma fábrica de calçados; aos 15, abri a minha primeira indústria
neste setor, gerando empregos e renda em toda a região do Oeste
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mineiro.

Por meio de intensa participação, sempre fui parceiro do
desenvolvimento do setor calçadista e da economia da região, e como
líder empresarial, atuei como aliado permanente de suas Prefeituras.
Isso nos deu profundo conhecimento da realidade do Centro-Oeste.
Hoje, o crescimento de Nova Serrana é um exemplo para Minas,
como 3° pólo calçadista do País e o maior do nosso Estado.

Por meio de minha consciência coletiva e em defesa da categoria,
idealizei e criei a CREDINOVA, cooperativa de crédito mútuo em
benefício de todos os fabricantes de calçados da região. Em apenas
cinco anos de existência, esse é o quinto maior Banco entre as
cooperativas mineiras. Nesse exercício da liderança empresarial,
despertei esta outra vocação maior, de transformação social. Por isso,
investi na vida pública. Esta é a missão confiada a nós, o nosso dever
social.

O Deputado José .Milton (em aparte) - Deputado Paulo Cesar, não
poderia deixar de trizer o meu testemunho a esta Casa e a todo o
povo de Minas Gerais sobre o seu trabalho como homem público de
Nova Serrana. Há muitos anos conheço essa cidade, onde fiz muitos
empreendimentos, alguns até junto com V. Exa. Sei que o seu
trabalho como Prefeito, liderança política, é empreendedor, em prol de
Nova Serrana, cidade progressista, em que há poucos anos havia de
8 a 10 mil habitantes e, hoje, há 40 mil. Conheço o desenvolvimento e
o progresso, ou seja, tudo o que V. Exa. implantou e viabilizou
naquela cidade, como o desenvolvimento, o crescimento, a qualidade
de vida para o povo. Certamente, toda a região de Nova Serrana e
Centro-Oeste Terá, por meio de seu trabalho, melhores condições de
desenvolvimento e apoio junto ao Governador do Estado e
Secretarias.

Parabéns a V. Exa! Tenho orgulho e alegria em tê-lo como
companheiro e par nesta Casa. Esperamos ser testemunha do seu
trabalho. Que Deus lhe dê toda força e ilumine ainda mais a sua
disposição e inteligência. E ainda a boa-vontade em trabalhar sempre,
ou seja, 24 horas, pois V. Exa. é um trabalhador. Portanto, Nova
Serrana e toda aquela região estão de parabéns por tê-ló como
representante nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Paulo
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Cesar, gostaria de ressaltar a minha alegria e satisfação em tê-lo
como companheiro de partido. Integramos pela primeira vez os
trabalhos da Assembléia Legislativa. Parabéns a V. Exa. pelo trabalho
que vem exercendo em prol do povo de Minas Gerais, de Nova
Serrana e região. Tenho certeza de que ninguém é melhor do que V.
Exa. para representar os anseios dessa população.

Como Prefeito demonstrou a sua capacidade de empreendedor, de
homem público sério e competente. Tenho certeza de que vem a esta
Assembléia para engrandecer o trabalho dos nobres Deputados e
para lutar junto ao Governador Aécio Neves para fazer de Minas
Gerais um Estado mais justo e igualitário. Parabéns e muito sucesso.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Já tive oportunidade de
conhecê-lo quando era Prefeito de Nova Serrana. Queria
cumprimentá-lo pela chegada à Assembléia e pela estréia na tribuna,
onde apresenta a sua posição.

Gostaria de pedir licença a V. Exa., apenas por alguns segundos,
para, com pesar, anunciar o falecimento de uma pessoa da nossa
Minas Gerais - Sérgio Luis Bittencourt -, que dedicou sua vida à
questão ambiental e que foi apresentador por mais de 30 anos na TV
Bandeirantes. E com pesar que noticiamos o seu falecimento à
Assembléia Legislativa, para que sejam prestadas a esse homem as
homenagens desta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Cesar* - Esta oportunidade, aqui nesta tribuna,
por ser a primeira e tão esperada, ganha uma conotação especial por
ser a realização de um projeto antigo, acalentado há mais de 15 anos,
que é o de participar e colaborar, por meio da Assembléia Legislativa,
para o desenvolvimento da nossa região e da economia de toda Minas
Gerais.

Muitas obras já realizei como Prefeito - obras de infra-estrutura,
como o asfaltamento de milhares de quilômetros de ruas e de
estradas, obras de caráter social, como a construção e reforma de
escolas, hospital e postos de saúde, geração de empregos, enfim,
todo um conjunto de obras que dá orgulho a quem já passou pelo
Poder Executivo e saiu pela porta da frente, recompensado pelos
resultados e benefícios sociais alcançados.
Como parlamentar nesta Casa, quero contribuir para o

desenvolvimento econômico e social do Centro-Oeste, por meio dos
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setores de calçados, fogos de artifício, confecções, agropecuária e
avicultura, principais economias da região. Meu compromisso é lutar
pelo crescimento industrial e pela geração de empregos, elementos
fundamentais para o pleno crescimento da região e de todo o Estado.

Favorecer o crescimento econômico e contribuir para a geração de
empregos, por meio do incentivo à criação de empresas prestadoras
de serviços, são estímulos que o setor empresarial precisa para abrir
pequenas indústrias em nossos municípios, permitindo aos
trabalhadores permanecerem nas suas respectivas cidades.

Sou um municipalista convicto sim, senhores e senhoras, afinal, o
cidadão não vive no Estado ou na União, mas no município.

Destaco ainda a crescente politização do Centro-Oeste mineiro.
Hoje essa região está fortalecida com a eleição de nove Deputados à
Assembléia e à Câmara Federal.

Faço questão de citar aqui o importante trabalho e a liderança dos
colegas Maria Olívia, Cecília Ferramenta, Antônio Júlio, Marcelo
Gonçalves, Neider Moreira e Domingos Sávio. Juntos lutaremos pelas
melhorias e benefícios em prol da região e de Minas.

Acho que o momento é este e convoco todos os nobres Deputados,
empresários, Prefeitos e entidades para uma união ampla e irrestrita
em favor da reconstrução de Minas e do País. Não se fazem no
entanto, as reformas necessárias por meio do consenso, mas com
uma maioria possível. Conclamo todos ao trabalho, ao debate e ao
diálogo necessário e coloco-me à disposição do Governo de Minas, do
seu coordenador político, Secretário Danilo de Castro, o qual já
tivemos a honra de homenagear como cidadão honorário de Nova
Serrana, quando Prefeito.

Quero agradecer ainda ao Líder do Bloco Parlamentar Social
Progressista, Deputado Antônio Andrada, pela confiança e por
reconhecer nossa capacidade de trabalho, indicando-me para
participar de comissões importantes desta Casa.

Muito obrigado, e que Deus ilumine o nosso trabalho.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
• Deputado Padre João - Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, amigos da imprensa, no momento em que os valores
cristãos e humanitários estão sendo subjugados pela prepotência de
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um governo que quer, a todo custo, provocar uma guerra entre
nações, sem ao menos medir as conseqüências sociais e econômicas
para o mundo e sem ouvir o apelo das populações da maioria dos
países, inclusive a do seu, a virtude da tolerância volta a ser cobrada
como exigência para que se cumpram os direitos humanos
fundamentais.

Ser tolerante é mais que admitir que as pessoas são diferentes, que
têm culturas e tradições próprias, que vêem o mundo de forma
diversa. E, sobretudo, respeitar a autonomia dos povos, admitir e
respeitar as diferenças culturais e entender que o mundo cresce e
evolui em razão de suas próprias adversidades.

Mas a mesma tolerância que falta ao governo dos Estados Unidos,
nesse insano e proposital objetivo de massacrar economicamente o
Iraque e destruir o seu povo, está ausente também em nosso Estado,
principalmente em relação às populações mais pobres, que sofrem na
carne a discriminação e a força do poder econômico.

E os exemplos são diversos, mas, hoje, gostaríamos de ater-nos às
famílias expulsas de suas terras pela construção de barragens
hidrelétricas, as quais, no dia 14 de março, comemoram o Dia
Internacional de Luta em favor dos direitos dessas pessoas. São mais
de 80 milhões de pessoas no mundo inteiro que tiveram de abandonar
suas terras, tradição e cultura, para ceder ao poder econômico, sem
ao menos ter a esperança de usufruírem do conforto da energia
elétrica.

Das 45 mil barragens construídas no mundo, 2/3 estão localizados
em países pobres, destruindo florestas, reduzindo a biodiversidade,
prejudicando a qualidade da água e agravando o efeito estufa, além
de causar miséria e abandono para as inúmeras famílias atingidas.

No Brasil mais de 1 milhão de pessoas são atingidas pela
construção das hidrelétricas; 3.400.000 ha de terras estão alagados;
30% da divida externa é decorrente do setor energético, e, ainda
assim, a luz elétrica não chega às residências de pelo menos 20
milhões de pessoas.

Minas Gerais, por ser um Estado que comporta riqueza hídrica
imensurável, possui hoje 100 projetos de barragens em construção,
quase 80 aguardando liberação ambiental da Fundação Estadual do
Meio Ambiente. Foram inundados mais de 260.000ha de terras, e 41
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mil pessoas, expulsas de suas terras. Aqui, bem próximo à Região
Metropolitana de Belo Horizonte, 19 projetos de barragens da Região
do Alto Rio Doce podem expulsar em torno de 6 mil pessoas, sem
nenhuma garantia de que terão os seus direitos respeitados.

Portanto, ocupamos a tribuna para expressar mais uma vez a nossa
indignação e transformá-la em ação, homenageando as lideranças e
as famílias que resistem à violência social, reunidas no Movimento
dos Atingidos por Barragens, em Minas, com sede em Ponte Nova,
ramificando-se em todo o País e no mundo.

A resistência dessas famílias e a abnegação dessas lideranças,
auxiliadas por professores universitários, grupos de defesa dos
direitos humanos, organizações não governamentais, a Igreja Católica
e outros movimentos humanitários, deixam a descoberto essa mancha
em nossa sociedade e apelam para que cessem a injustiça e o
favoritismo em relação aos grandes conglomerados econômicos.

No afã de utilizar a energia das águas já não se investe em outras
fontes de energia, num país e num Estado eminentemente agrícolas,
com resultados de pesquisa e tecnologia disponíveis em relação às
outras fontes energéticas, como a solar, a eólica, a biomassa, entre
outras, pois consideram mais fácil desrespeitar a legislação, expulsar
famílias ou até indenizá-Ias de acordo com os critérios estabelecidos
por essas empresas, sem consultar os interessados, do que
procurarem outras fontes energéticas mais baratas e com impactos
social e ecológico menores.

Além do absurdo da agressão social e ao meio ambiente, é
importante ressaltar que nós, consumidores desavisados de energia
elétrica, ainda somos financiadores do consumo exorbitante das
grandes indústrias, pois pagamos quatro vezes mais pela energia
consumida do que pagam essas empresas.

Depois do golpe do Governo Fernando Henrique de exigir economia
de energia elétrica nas residências e, numa lição de cidadania, sendo
atendido pela sociedade, o preço da energia subiu quase 50%, sob a
alegação das concessionárias de que deixaram de arrecadar
R$18.000.000,00 com o racionamento. Boa parte desses recursos
ainda saiu do BNDES para garantir o lucro dessas operadoras.

Infelizmente, pela ausência de discussão séria sobre o modelo
energético brasileiro, grandes empresas nacionais e estrangeiras, não
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só do setor energético, estão se apossando dos nossos rios, num
desrespeito acintoso à Constituição Federal. E esses grupos têm
nomes e nacionalidades: ALCOA, norte-americana, ALCAN,
canadense, BHP Billiton, do Reino Unido, CITICORP, norte-
americana,	AES,	norte-americana,	AEP,	norte-americana,
Eletricidade, de Portugal, Eletricité, da França, Grupo Votorantin,
Camargo Correia, Bradesco e Vale do Rio Doce, entre outras
empresas brasileiras.

Portanto, quando o Movimento dos Atingidos por Barragens procura
esta Casa Legislativa, como fez na última semana, apela por justiça e
pelo direito à cidadania. E mais: denuncia uma realidade de
espoliação e exige de nós, homens públicos, papel ativo no
cumprimento das leis, mantendo sob o controle do Estado e da União
as águas dos rios e dos lagos em território nacional. E esse o apelo
dessas famílias, que esperam encontrar guarida nessa Assembléia
Legislativa. E temos ainda uma grave denúncia, que vem demonstrar
o clima de insegurança dessas famílias: na Zona da Mata,
precisamente nos Municípios de Santa Cruz do Escalvado e do Rio
Doce, está sendo construída a Usina Hidrelétrica de Candonga, por
um consórcio formado pela Companhia Vale do Rio Doce e pela
Alumínios Canadenses - ALCAN. Esse empreendimento atingirá 350
famílias e inundará todo o Distrito de São Sebastião do Soberbo.

As empresas, que se comprometeram com a execução de um plano
de assistência social, além do assentamento das famílias em outro
distrito, a ser construído, não estão cumprindo o acordo. Até hoje, há
poucos meses do alagamento dessa área, ainda não deram condições
dignas de moradia e de trabalho a essas famílias.

As poucas residências construídas na nova vila estão abaixo do
padrão modesto de moradia, já mostrando essas novas casas
rachaduras e imperfeições. Foram construídas a toque de caixa,
sendo hoje a expressão do desrespeito dessas empresas para com as
famílias atingidas. E o mais grave, reafirmando a denúncia feita na
quinta-feira última, é que, há um mês, desapareceu misteriosamente
de sua residência o Sr. João Caetano dos Santos, solteiro, de 57
anos, que resistia às propostas indecorosas das empresas e
permanecia residindo em sua casa. O inquérito policial até agora nada
apurou, causando estranheza na população local, que conhecia os
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hábitos pacatos desse cidadão.

Portanto, chegamos ao ponto culminante do desrespeito e da falta
de fiscalização dos órgãos públicos. Quem sumiu no canteiro de obras
da Usina Hidrelétrica de Candonga não foi um objeto, animal ou
máquina, foi um ser humano. Sumiu desde a noite de 9 de fevereiro.
Houve um boletim de ocorrência totalmente tendencioso, pois o seu
comportamento já era conhecido de todos. Nele consta que, à 1 hora
da manhã, levantou-se e disse algo para seu companheiro de
moradia, que foi colocado pelo consórcio em sua casa. Justamente
naquela noite, a esposa e os filhos desse senhor, funcionário do
consórcio, foram dormir na cidade. Naquela hora, segundo o
depoimento do funcionário do consórcio, o Sr. João Caetano levantou-
se, dizendo que estava sentindo dores, e, enrolado em uma coberta,
foi pescar. Como uma pessoa passando mal teria disposição para
pescar? Mas isso é o que consta no boletim policial. Além disso, teria
que ter disposição para pescar em um rio totalmente detonado,
dinamitado. Vemos, portanto, que o ser humano ainda é tratado com
total descaso.

O caso foi relatado ao Secretário de Defesa Social, Desembargador
Lúcio Urbano, que, em breve, estaremos encontrando pessoalmente,
parece-me que nesta quarta-feira. Já protocolamos na Comissão de
Direitos Humanos o pedido para que se realize reunião para tratar
desse assunto, que, para nós, expressa a indignação frente ao
desrespeito pelos direitos humanos fundamentais.

Esperamos contar com o apoio dos Srs. Deputados não só para a
apuração dessas denúncias e a fiscalização desses empreendimentos
como também participando e nos auxiliando nas alterações, que
estamos propondo, juntamente com a Deputada Maria José Haueisen,
na Lei Complementar n° 12.812, conhecida como Lei das Barragens,
que garante assistência social às famílias atingidas pela construção
de hidrelétricas.

Contamos com o apoio de todos para que possamos assegurar, pela
lei, todos os direitos a essas famílias atingidas.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Caro companheiro,
Deputado Padre João, somos solidários com o seu trabalho em prol
dessas pessoas que estão sendo prejudicadas. A água, esse grande
bem natural da humanidade, deveria estar sendo usada para a vida e
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não para destruí-ia. E preciso valorizar a vida humana. Enquanto o
imperialismo norte-americano destrói vidas, próximo de nós acontece
essa inversão dos valores. A população tem de estar organizada para
que possamos conquistar esses direitos. Firmamos o compromisso de
estar também nessa luta. Obrigada.

O Deputado Padre João - Obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio.
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia,
venho a esta tribuna trazer, em meu nome e do PDT, o nosso
sentimento de indignação com relação à Conferência de Açores, em
que os três senhores da guerra decidem o ataque ao povo iraquiano.
O Iraque, com todo o seu simbolismo, é reconhecido como o ponto da
civilização onde o homem, pela primeira vez, utilizou a linguagem
escrita. Nessa região da Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e Tigre,
o homem aprendeu a usar a escrita pictográfica para se comunicar. As
custas do desejo de conquista do petróleo, o Presidente americano
decide, de modo unilateral, esse ataque ao povo iraquiano. O próprio
nome do Presidente pode nos levar a entender essa ambigüidade de
comportamento: George Walker Bush. Walker significa aquele que
caminha, e Bush, arbusto. Talvez essa contradição de um arbusto que
caminha, ou de alguém que caminha como um arbusto, possa levar a
humanidade a essa insanidade de um ataque sem nenhuma outra
razão senão o interesse econômico pela conquista do óleo iraquiano.

Esse sentimento, que todos vivemos, diante do ataque a um povo
pela possibilidade da conquista econômica, leva-nos, Sr. Presidente, a
refletir, mais uma vez, sobre a importância do verbo "tolerar". O Pe.
João, na fala que nos antecedeu, expôs uma visão, no sentido cristão,
da interpretação semântica da tolerância.

Quero fazer uma interpretação política. Tolerar pode admitir duas
interpretações bastante práticas no dia-a-dia. Nesta Casa,
exercitamos, freqüentemente, tolerar, no sentido positivo da palavra.
Talvez, somente os políticos, na sociedade de hoje, tenham o
sentimento quase diuturno do convívio e da prática da tolerância. Este
parlamento tem, no meu modo de entender, a maior riqueza que a
democracia pode ter, qual seja a de sermos tão diferentes. Cada um
de nós, ao vir para cá, traz, em sua representação, na sua pessoa,



480
suas convicções, suas crenças e aquilo que representa a sua
verdade ou a verdade de seus eleitores. Mas é exatamente a prática
democrática, o saber respeitar as diferenças, que nos permite, tantas
e tantas vezes, encontrar o consenso, a melhor solução para nossos
problemas.

A Assembléia vive um exemplo que pode servir, até sob o ponto de
vista didático, pedagógico, para que a comunidade entenda a posição
do parlamento. Se alguém da imprensa vem agora e encontra um
plenário vazio, usa a palavra fácil, demagógica, que tenta minimizar a
importância do parlamento, para dizer simplesmente que os
Deputados não estão exercitando sua ação. Esquecem-se de que,
muitas vezes, propositadamente, os Deputados estão trabalhando nas
comissões temáticas ou exercendo sua função de representação
parlamentar. Esse é, Sr. Presidente, o apelo que faço, no sentido
positivo da palavra "tolerar". Que V. Exa., que preside esta sessão e
representa a Mesa Diretora, nunca permita a minimização do Poder
Legislativo!

Winston Churchill ensina que a coragem cresce com a ocasião.
Neste momento em que sofremos tantas críticas, a melhor maneira de
mostrar a importância do parlamento é fazer, de modo pedagógico,
com que a pessoa simples, muitas vezes de pés descalços, mãos
calejadas, usando chapéu de palha, entenda que aqui é o Poder que
sintetiza a vontade e a vez do cidadão.

Digo isso porque sabemos que as palavras vestem o pensamento.
Sou de Juiz de Fora. Grandes escritores nossa terra nos deu. Lembro
Murilo Mendes e Pedro Nava. Sabemos que aquele que tem o dom da
escrita, a capacidade da palavra, pode conduzir seu pensamento de
modo civilizado. E difícil encontrarmos escritor como Murilo Mendes,
que pega uma palavra pouco utilizada por nossa comunidade e a traz
para o debate; ou outro, como Pedro Nava, faz exatamente o
contrário: utiliza uma palavra regional, usada por um grupo específico
da comunidade, e a traz ao domínio de todos. Trata-se de uma visão
literária do sentimento da globalização, e Paulo Freire ensina de
maneira clara que ninguém se torna local a partir do internacional. O
caminho existencial é inverso: a partir do local é que temos nossa
experiência de mundializar.

Então é muito importante, Sr. Presidente, que cada um dos
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Deputados desta Casa possa vir a esta tribuna relatar a
experiência local do exercício parlamentar, porque o tripé que
fundamenta nossa atuação, o poder de legislar, fiscalizar e
representar, muitas vezes, não é entendido pela nossa população e
até mesmo pela classe política. Tantas e tantas vezes, não
percebemos a diferença entre deputar e verear, o que é ser um
Deputado, o que é ser um Vereador.

Quero, Sr. Presidente, lembrando o outro sentido da palavra
"tolerância", relembrar seu significado negativo. Tolerar no sentido de
se omitir, de não participar. E esse é o maior sentimento de decepção
que podemos ter.

Temos hoje um Presidente eleito que reúne, como nenhum outro
eleito pelo voto popular, um sentimento tão grande de esperança.
Confesso que, em minha vida pública, só percebi esse movimento da
sociedade brasileira em dois momentos: na época da campanha das
"diretas já", em que todos tivemos grande frustração pela não-
aprovação da Emenda Dante de Oliveira, mas que, em contrapartida,
lançou a semente da cidadania, que, a cada eleição que disputamos,
vai se mostrando mais forte, transformando-se em árvore mais
frondosa.

Eu, que estou em meu quinto mandato, quero dizer aos Deputados
novatos, aos jovens companheiros que estão iniciando seu primeiro
mandato, que não esmoreçam com essa crítica fácil de se tentar
banalizar a função do Deputado. Estou cada vez mais convencido de
que o canal direto que a sociedade brasileira possui para dar vazão
aos seus sentimentos é o Poder Legislativo.

Nesse sentido, relatando nossa atuação como representação
parlamentar, verificamos, nesse último fim de semana, a situação das
nossas estradas na região da Zona da Mata. E aqui chegando, após
contato com o Deputado Gil Pereira, Presidente da Comissão de
Transportes, percebi o entendimento desta Casa para buscar a
realização de audiências públicas com o Ministro Anderson Adauto,
egresso também do Legislativo mineiro e ex-Presidente desta Casa, a
fim de que fosse priorizado o reparo da nossa malha viária, cuja
situação é dramática.

Uma das principais estradas, e não estou falando de estrada
acessória, exatamente aquela que liga minha cidade, Juiz de Fora, à
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Capital dos mineiros, a BR-040, encontra-se numa situação
lastimável. Os primeiros 75km que englobam os municípios de Juiz de
Fora, Ewbank da Câmara, Santos Dumont e Barbacena apresentam
uma situação caótica. Nesses 75km, existem mais de 130 locais que
apresentam perigo de vida.

Lord Kelvin já nos advertia: "Se podeis medir aquilo de que falais e
expressá-lo por um número, sabeis alguma coisa do assunto. Se não,
vossos conhecimentos são pobres e bem pouco satisfatórios.". Os
números da BR-040 são alarmantes. Podemos praticamente dizer que
estamos não numa estrada da vida, mas num caminho da morte. No
km 118, também há um grande número de buracos no asfalto, que,
com as chuvas de verão, se tornam cada vez mais perigosos.

No km 120, há um alargamento com grande quantidade de terra na
pista. São providências que não custam mais que alguns milhares de
reais. Não é preciso haver grande investimento. Precisamos de
decisão política para fazermos esse enfrentamento.

No km 125, encontramos uma balança para a medição da carga de
caminhões, a qual não funciona. Paradoxalmente, no mesmo trecho
onde está a balança que deveria fiscalizar o peso dos caminhões,
encontramos uma situação da estrada altamente preocupante e
perigosíssima para as pessoas que utilizam a BR-040: verdadeiras
crateras no asfalto!

No km 130, nas imediações da fábrica de cimento Tupi e no trevo de
Cristiano Otoni, os vendedores continuam utilizando as laterais do
quebra-mola de modo perigoso, apesar de todos os pedidos para a
regularização.

Finalmente, no acesso aos Municípios de Queluzito e Casa Grande,
um bueiro aberto está a causar perigo a todos os motoristas que ali
trafegam.

Quero insistir na necessidade de que, na audiência pública com o
Ministro dos Transportes, a Assembléia de Minas colabore, de modo
efetivo, para que encontremos solução barata e eficiente para a
resolução da questão da manutenção de nossas estradas. Insisto na
tese que venho defendendo. Temos empresas públicas municipais
que podem fazer convênio com o Ministério dos Transportes e
substituir, com muita eficiência, as empresas particulares que fazem a
manutenção de modo terceirizado.

rÁ



483
Temos de acabar com a idéia de que o serviço público não sabe

resolver nossas questões. Tenho plena convicção de que o serviço
público é mais competente, mais eficiente e mais barato que o serviço
terceirizado. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Dinis Pinheiro - Quero, em nome da Bancada Estadual

do PL, manifestar nosso descontentamento com a condução da
aprovação de um requerimento da Comissão de Segurança Pública.
Na semana passada, diversos Deputados tiveram oportunidade de
observar, no "Diário da Tarde", a seguinte manchete: "Deputado
novato do PI- é passado para trás". O Deputado Leonardo Moreira,
jovem e atuante, chega com muito entusiasmo e vontade de prestar
contribuição ao Estado de Minas Gerais. Apresentou, na semana
passada, requerimento em que solicita e convida o Sr. Lúcio Urbano,
Secretário de Defesa, para prestar esclarecimentos sobre a fusão das
Secretarias de Justiça e de Segurança Pública e Direitos Humanos.
Causa-me estranheza a forma com que se conduziu a aprovação
desse requerimento. O Presidente da Comissão de Segurança
Pública, nosso amigo e companheiro Deputado Sargento Rodrigues, e
os demais pares acharam por bem aprovar o requerimento do
Deputado Rogério Correia, que foi protocolado posteriormente ao do
ilustre amigo Deputado Leonardo Moreira. Feriu-se gravemente o
preceito regimental. A Comissão foi indelicada com o nobre Deputado
Leonardo Moreira.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para manifestar a nossa
tristeza, o nosso repúdio pelo comportamento da Comissão de
Segurança Pública. Formalizaremos o nosso protesto perante V. Exa.
e aquela Comissão, a fim de que atos indevidos, irregulares e anti-
regimentais como esse não ocorram mais nesta Casa. Obrigado.

r Parte (Ordem do Dia)
1" 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.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,
determina a anexação do Requerimento n° 127/2003 ao
Requerimento n° 61/2003, do Deputado Leonardo Quintão, por
guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 18 de março de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Requerimento n° 63/2003 ao Requerimento
n° 38/2003, ambos do Deputado Leonardo Quintão, por guardarem
semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 18 de março de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Requerimento n° 101/2003 ao
Requerimento n° 100/2003, ambos do Deputado Adalclever Lopes,
por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 18 de março de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

ACORDO DE LIDERES
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam que não

seja recebido, pelo prazo de 90 dias, requerimento solicitando perda
de prazo da Comissão de Constituição e Justiça, devido ao acúmulo
de proposições nessa Comissão.

Sala das Reuniões, 13 de março de 2003.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 18 de março de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

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

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
21/2003, do Deputado Alencar da Silveira Júnior e outros. Pelo BPSP:
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efetivo - Deputado Gustavo Valadares; suplente - Deputado
Alencar da Silveira Júnior; pelo Bloco PFL - PPB: efetivo - Deputado
Leonardo Quintão; suplente - Deputado Antônio Genaro; pelo Bloco
PT - PC do B: efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente -
Deputado Durval Angelo; pelo PMDB: efetivo - Deputado José
Henrique; suplente - Deputado Adalclever Lopes; pelo PTB: efetivo -
Deputado Arlen Santiago; 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°
22/2003, do Deputado Durval Angelo e outros. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado Domingos Sávio; pelo
Bloco PFL - PPB: efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente -
Deputado Pinduca Ferreira; pelo Bloco PT - PC do B: efetivo -
Deputado Durval Angelo; suplente - Deputado Chico Simões; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Bonifácio Mourão; suplente - Deputado
Antônio Júlio; pelo PL: efetivo - Deputado Leonardo Moreira; suplente
- Deputado Jayro Lessa. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
23/2003, do Deputado Chico Simões e outros. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Domingos Sávio; suplente - Deputado Ermano Batista; pelo
Bloco PFL - PPB: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira;
suplente - Deputado João Bittar; pelo Bloco PT - PC do B: efetivo -
Deputado Chico Simões; suplente - Deputado Biel Rocha; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado Adalclever
Lopes; 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°
24/2003, do Deputado Gil Pereira e outros. Pelo BPSP: efetivo -
Deputada Ana Maria; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo Bloco
PFL - PPB: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Doutor
Viana; pelo Bloco PT - PC do B: efetivo - Deputada Maria José
Haueisen; suplente - Deputada Cecilia Ferramenta; pelo PL: efetivo -
Deputado Sidinho do Ferrotaco; suplente - Deputado Jayro Lessa;
pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputado
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Leonidio Bouças. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para,
no Prazo de 60 Dias, Avaliar o Impacto nos Municípios Mineiros do
Decreto n° 4.594/2003, do Governo Federal, Propor Medidas e
Intermediar Negociações junto ao Governo Federal, Objetivando a
Liberação dos Recursos de Convênios Celebrados com a União, no
Governo Fernando Henrique Cardoso, doravante denominada
Comissão Especial dos Convênios com a União. Pelo BPSP: efetivo -
Deputada Vanessa Lucas; suplente - Deputado Domingos Sávio; pelo
Bloco PFL - PPB: efetivo - Deputado Leonardo Quintão; suplente -
Deputado Pinduca Ferreira; pelo Bloco PT - PC do B: efetivo -
Deputado Durval Angelo; suplente - Deputada Marília Campos; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Adalciever Lopes; suplente - Deputado lvair
Nogueira; pelo PL: efetivo - Deputado Jayro Lessa; suplente -
Deputado Célio Moreira. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para,
no Prazo de 60 Dias, Averiguar o Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais quanto ao Seu Funcionamento Efetivo em face da Sua
Organização Interna, dos Procedimentos Fiscalizatórios Que Lhe são
Afetos, bem como das Outras Atribuições Constitucionais Inerentes á
Sua Função, e, Tendo em Vista as Normas Contidas no Art. 74 da
Constituição do Estado de Minas Gerais, Que Atribuem á Assembléia
Legislativa o Exercício pelo Controle Externo da Fiscalização Contábil,
Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial do Estado e das
Entidades da Administração Pública, doravante denominada
Comissão Especial do Tribunal de Contas. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente - Deputado Mauro Lobo;
pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira;
suplente - Deputado Gil Pereira; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo -
Deputado Rogério Correia; suplente - Deputada Manha Campos; pelo
PMDB: efetivo - Deputado José Henrique; suplente - Deputado Bispo
Gilberto; pelo PTB: efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente -
Deputado Olinto Godinho. 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 183/2003, da Comissão de Saúde, e 184 e
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185/2003, da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do 487
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 P Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 59, 60, 88 e 89/2003, do Deputado Doutor Viana,
31 e 46 a 51/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 91/2003, do
Deputado Paulo Cesar, e 44/2003, do Deputado Carlos Pimenta; de
Administração Pública - aprovação, na P Reunião Extraordinária, dos
Requerimentos n

o
s 1 a 17/2003, do Deputado Leonardo Moreira,

32/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e 64 a 82/2003, do
Deputado Leonardo Moreira; de Educação - aprovação, na P Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n os 45/2003, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 87/2003, do Deputado Doutor Viana; de Fiscalização
Financeira - aprovação, na 1a Reunião Ordinária, do Requerimento no
83/2003, da Deputada Marília Campos, com a Emenda n° 1; e de
Turismo - aprovação, na P Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
18/2003, do Deputado Agostinho Patrús, 33/2003, dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Adalclever Lopes, 58/2003, do Deputado Doutor
Viana, e 84/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-
se.); e pelos Deputados Sidinho do Ferrotaco - informando sua
renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos
(Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões.); e Dinis Pinheiro -
indicando o Deputado Célio Moreira para a vaga de membro efetivo
da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Designo. As Comissões e
cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Marília Campos,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 170/2003. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno (Arquive-se o projeto.).

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua

vez, requerimentos da Mesa da Assembléia (2), cujo teor foi publicado
na edição anterior.

2 Fase
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a

Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - 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 as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 19, 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 P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 11/3/2003

As 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, 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
seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: convite para a 3a Conferência Executiva de
Segurança Pública para a América do Sul, a ser realizada de 27 a 29
de julho do corrente; oficio da Associação dos Municípios do Lago de
Furnas - ALAGO - em que solicita a isenção de pagamento da taxa de
segurança pública. Passa-se à fase de apreciação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues (2), em
que solicita audiência pública da Comissão com a presença dos
Conselhos de Segurança Pública e demais autoridades para
discutirem o aprimoramento do policiamento comunitário; e em que



489
solicita ao Secretário de Estado da Fazenda o envio de
documentos relativos à arrecadação e à aplicação das taxas
destinadas à segurança pública para os exercícios financeiros de
2001 e 2002; Alberto Bejani, em que solicita visita da Comissão à
Penitenciária de Linhares e ao CERESP de Juiz de Fora a fim de se
constatarem as condições de funcionamento dessas instituições;
Rogério Correia (2), em que solicita seja realizada audiência pública
sobre a política de segurança pública no Estado, com os convidados
que menciona; e em que solicita realização de audiência pública para
discutir denúncias de existência de um esquema de corrupção,
cobrança de propinas, adulteração de documentos e emissão
fraudulenta de registros no DETRAN de Contagem, com os
convidados que menciona. E rejeitado o requerimento de autoria do
Deputado Leonardo Moreira, em que convida o Secretário de Estado
de Defesa Social a prestar informações sobre a implementação de
ações na área de segurança 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, 18 de março de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Leonardo Moreira

- Rogério Correia.	 -
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA 	COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM
11/3/2003

Às quatorze horas e trinta minutos, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Djalma Diniz, Gil Pereira, Laudelino Augusto
e Sidinho do Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Jayro Lessa. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sidinho do Ferrotaco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofício do Sr. Waltair Vasconcelos Sobrinho,
Superintendente Substituto do Departamento de Polícia Rodoviária

1
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Federal - 4o Superintendência Regional-MG. Passa-se à T Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados, em turno único, os
Requerimentos n os 3012003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
43/2003, do Deputado Bonifácio Mourão; 52 a 57 e 86/2003, do
Deputado Djalma Diniz e 90/2003, do Deputado Leonío Bouças.
Passa-se à 3a 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: Gil
Pereira, em que solicita a realização de audiências públicas em
Montes Claros e Poços de Caldas, para discutir o Programa de
Recuperação da Malha Rodoviária nas Regiões Norte e Sul de Minas;
Jayro Lessa, em que solicita a realização de audiência pública para
discutir questões relativas ao Anel Rodoviário de Belo Horizonte;
Vanessa Lucas, em que solicita seja enviado ofício ao Secretário de
Estado dos Transportes e Obras Públicas, no sentido de examinar a
possibilidade de uma operação "tapa buracos" e limpeza lateral da
Rodovia MG-808, no trecho entre a divisa Esmeraldas-Contagem e
Caracóis de Baixo, e da Rodovia MG 432, no trecho entre a divisa de
Nossa Fazenda-Veneza e Esmeraldas, bem como a construção de
acostamento com asfalto ou concreto no perímetro urbano de
Caracóis de Baixo; e Laudelino Augusto, em que solicita seja
convidado o responsável pela liberação de recursos do Fundo
SOMMA, do BDMG, para prestar esclarecimentos sobre os contratos
firmados entre o Banco e as Prefeituras, solicitando ao BDMG a
relação de todos os contratos firmados atualmente entre as
Prefeituras e o Banco para a utilização dos recursos do SOMMA,
especificando-se o objeto de cada contrato, o valor, o tempo de
execução e a contrapartida da Prefeitura, bem como a relação das
Prefeituras inadimplentes e das que estão com a solicitação dos
recursos do Fundo em andamento. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para as reuniões extraordinárias do dia
14/3/2003, às 10 horas, em Montes Claros, e às 15 horas, em Poços
de Caldas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2003.
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Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes - Laudelino Augusto -

Sidinho do Ferrotaco.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS
PROPOSIÇÕES DE LEIS COMPLEMENTARES N°5 73 E 74, EM

12/3/2003
Às nove horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Dimas Fabiano e Durval Angelo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e informa aos
Deputados que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
da Comissão. A Presidência informa a seguir que a reunião se destina
a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A
seguir, o Presidente "ad hoc" determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Dimas
Fabiano para atuar como escrutinador. Feita a votação e apurados os
votos, o Presidente "ad hoc" proclama eleitos para Presidente o
Deputado Antônio Júlio e para Vice-Presidente o Deputado Dimas
Fabiano. Ato contínuo, o Deputado Antônio Júlio transfere a direção
dos trabalhos ao Deputado Dimas Fabiano, Vice-Presidente eleito,
que lhe dá posse. O Presidente assume a direção dos trabalhos,
agradece a escolha de seu nome, declara empossado o Deputado
Dimas Fabiano como Vice-Presidente e designa como relator da
matéria o Deputado Durval Angelo. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, no dia
18/3/2003, às 15 horas, com edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2003.
Antônio Júlio, Presidente - Durvai Angelo - Gustavo Valadares.

ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 12/3/2003

Às 91h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
José Milton, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e Elmiro Nascimento,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar,

WC
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios do Sr. José Miranda Abdo, Diretor-Geral da ANEEL,
informando a assinatura, por essa agência, dos contratos de
concessão para construção de seis aproveitamentos hidrelétricos e
sete linhas de transmissão em nove Estados brasileiros, publicada no
"Diário do Legislativo", de 11/1/2003; do Sr. Paulo Tadeu Silva
D'Arcadia, Prefeito Municipal de Poços de Caldas, solicitando
empenho desta Casa para solucionar a questão da construção da
nova refinaria da PETROBRAS, publicada no 'Diário do Legislativo",
de 18/1/2003; do Sr. Luiz Ribeiro, Deputado Federal, informando que
o Relatório da CPI Tráfico de Animais e Plantas Silvestres encontra-se
disponível no "site" da Câmara dos Deputados, publicada no "Diário
do Legislativo", de 27/2/2003, e enviando exemplar da revista
Tecnologia e Treinamento. Passa-se á 3a 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 Doutor Viana, em que
solicita reunião conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria e
Comércio, para debater em audiência pública a preservação da Lagoa
da Pampulha, em Belo Horizonte, que integra o sistema de turismo do
Estado, e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita audiência pública para
debater sobre o anunciado reinício das atividades das Indústrias
Nucleares do Brasil - INB - no Município de Caldas, com os
convidados que menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

Márcio Passos.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EM 12/3/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Gil Pereira, Irani



Barbosa, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da 493
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Rogério
Correia. 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.
Denise Paiva, Diretora do Departamento da Criança e do Adolescente
da Secretaria dos Direitos Humanos (2), publicados no "Diário do
Legislativo" dos dias 11 e 18/1/2003; Ildeu José Gabriel de Andrade,
Gerente - Geral da Agência Gutierrez da CEF (2), publicados no
"Diário do Legislativo" dos dias 1 0 e 8/2/2003; Carmen Lúcia Miranda
Silveira, Coordenadora-Geral de Convênios da Fundação Nacional de
Saúde do Ministério da Saúde (3), publicados no "Diário do
Legislativo" dos dias 10/1 e 8 e 27/2/2003; Hugo Luís Castro de Mello,
Diretor do Departamento de Promoção do Direitos Humanos da
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, Fauzi Martins Chequer,
Secretário Adjunto de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da
Justiça, Helenice Machado Mendes Rutkowski, Chefe de Gabinete do
Secretário da Fazenda, José Roberto de Oliveira, Prefeito Municipal
de Leopoldina, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 18/1/2003;
Dorani Coelho Ferreira (2), Auxiliar de Administração do INCRA,
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 25/1/2003; Fuad Noman,
Secretário de Estado da Fazenda, publicado no "Diário do Legislativo"
do dia 8/2/2003; Murilo Badaró, Presidente do BDMG, publicado no
"Diário do Legislativo" do dia 1°/2/2003; Aliator Silveira,
Superintendente de Negócios da CEF, publicado no "Diário do
Legislativo" do dia 8/2/2003; José Maria Vargas de Araújo, Diretor-
Presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado,
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 15/2/2003; Antônio Augusto
Anastasia, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, e José
Pereira da Silva, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo
Nacional de Assistência Social, publicados no "Diário do Legislativo"
dos dias 1° e 21/2/2003. Passa-se à 2A Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação é
aprovado o Requerimento n° 83/2003 com a Emenda n° 1. 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 Chico Simões e
Jayro Lessa, em que solicitam a realização de audiência pública com
o Deputado Virgílio Guimarães, relator da Comissão Especial da
Reforma Tributária, e outros convidados, para obter informações
sobre o andamento da reestruturação do sistema tributário brasileiro;
Chico Simões, em que solicita o credenciamento dos membros desta
Comissão para acesso ao Armazém SIAFI e que este contenha
informações minuciosas sobre todos os órgãos, de todos os Poderes;
Ermano Batista, em que solicita sejam convidados os titulares da
Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Planejamento e Gestão
para a demonstração e a avaliação do cumprimento das metas fiscais
estabelecidas para o Estado, referentes ao último quadrimestre de
2002. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Chico

Simões.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 12/3/2003
As dez horas e oito minutos, comparecem na Sala das Comissões

os Deputados Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas, Antônio Júlio, Dimas
Fabiano e Maria Tereza Lara, 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 Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios do Sr. Cássio Flobson de Meio,
interlocutor da Associação Comercial da CEASA-MG (publicado no
"Diário do Legislativo" de 1 0/2/2003); do Sr. José Humberto da Silva,
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Presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas (publicado no
"Diário do Legislativo" de 15/2/2003); e do Sr. Marcelo Rodrigo
Barbosa, Coordenador-Geral do PROCON Assembléia, informando
que a partir desta data haverá um servidor do PROCON para
acompanhar as reuniões da Comissão. Passa-se à 3a Fase do Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do
Deputado Doutor Viana solicitando sejam convidados a prestar
esclarecimentos à Comissão os responsáveis pela liquidação dos
Consórcios Uniauto e Liderauto; e solicitando que convidados prestem
esclarecimentosà Comissão a respeito da extensão dos benefícios da
Lei Federal n° 10.150, de 21/12/2000, aos mutuários da extinta
MinasCaixa; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja
realizada audiência pública para debater a situação dos mutuários da
MinasCaixa; e solicitando seja realizada audiência pública para
debater o fechamento de agências da CEMIG em diversos municípios
mineiros e as consequências desse ato para os usuários dos serviços
prestados pela empresa; do Deputado Antônio Júlio solicitando seja
realizada audiência pública da Comissão para discutir a
regulamentação do Código de Defesa do Contribuinte (Lei n°
13.515/2000); e da Deputada Lúcia Pacífico em que solicita seja
realizada audiência pública da Comissão para discutir a possibilidade
de celebração de convênio entre o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais e o Banco Central do Brasil, com o objetivo de conferir maior
celeridade aos processos judiciais, mediante a penhora de recursos
em contas correntes e aplicações de fornecedores que se utilizam da
morosidade do Poder Judiciário com o objetivo de protelar a solução
dos litígios nesse setor; solicitando seja realizada audiência pública da
Comissão, com representantes das instituições financeiras, do
Instituto São Rafael e do PROCON do Município de Belo Horizonte,
com o objetivo de discutir o descumprimento da Lei n° 13.738, de
2000, que estabelece condições especiais para atendimento dos
deficientes visuais, e da Lei n° 14.235, de 2002, que estabelece prazo
para atendimento ao cliente, como também prevê a instalação, nas
dependências dos Bancos, de bebedouro e sanitário para utilização
por parte da clientela; e solicitando seja realizada audiência pública da
Comissão para discutir a exclusão do nome de possíveis devedores
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nos cadastros de restrição de crédito, em face da vigência do novo
Código Civil Brasileiro, a partir de 11/1/2003. 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, 19 de março de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Maria Tereza Lara -

Dimas Fabiano.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 12/3/2003
As 14h30min comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro e
Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Isauro Calais, Presidente
da Câmara Municipal de Juiz de Fora; Leonardo Silva Glória; e dos
funcionários públicos estaduais do Município de Santos Dumont,
publicados em 25/1/2003. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 1 a 17/2003, do
Deputado Leonardo Moreira; 32/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; e 64 a 82/2003, do Deputado Leonardo Moreira. Passa-se à 3
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia,
em que solicita audiência pública desta Comissão para discutir os
efeitos e as implicações das modificações e alterações impingidas ao
IPSEMG pelo Governo do Estado, em decorrência da aplicação da Lei
Delegada n° 109; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja convidado
o Secretário de Planejamento e Gestão para, nesta Comissão,
discorrer sobre a reforma administrativa do Estado e as diretrizes a
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serem implementadas no âmbito de sua Pasta. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -

Dinis Pinheiro - Jô Moraes.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS PROPOSIÇÕES

DE LEI NOS 15.471 E 15.476, EM 12/3/2003
As 10h45min comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Olinto Godinho, Durval Angelo e Leonardo Quintão, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Olinto Godinho, declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da
Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente
e a designar o relator. Prosséguindo, a Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Leonardo Quintão para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, são eleitos para Presidente, o Deputado Olinto
Godinho e para Vice-Presidente o Deputado Leonardo Quintão,
ambos com três votos. Na condição de Presidente "ad hoc", o
Deputado Olinto Godinho, convida a tomar assento à mesa o
Deputado Leonardo Quintão e o empossa no cargo de Vice-
Presidente. Este, por sua vez, empossa o Deputado Olinto Godinho
como Presidente. Este agradece a escolha de seu nome para presidir
a Comissão e designa o Deputado Durval Angelo para relator os dois
vetos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, informa que a próxima reunião será
convocada através de edital, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Olinto Godinho, Presidente - Durval Angelo - Leonardo Quintão.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO
DE LEI N° 15.341 E OS VETOS PARCIAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE

LEI NOS 15.466 E 15.498, EM 13/3/2003.
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As 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 498
Maria José Haueisen, Paulo Piau, Adalciever Lopes, Ana Maria e
Maria José Haueisen, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Adalclever Lopes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência 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. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de
turno único pela rejeição do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.341
(relator: Deputado Adalclever Lopes); pela rejeição do veto ao inciso 1
e ao parágrafo único do art. 5 0 e ao art. 60 e pela manutenção do veto
ao art. 70 da Proposição de Lei n° 15.466 (relator: Deputada Ana
Maria) e pela manutenção do veto aos arts. 1 0 e 50 e pela rejeição do
veto ao art. 20 da Proposição de Lei n° 15.498 (relator: Deputada
Maria José Haueisen). Logo após, o Presidente suspende a reunião
para que seja lavrada a ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente
dispensa a leitura da ata, a qual é dada por aprovada. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Adalclever Lopes - Ana Maria - Maria José

Haueisen.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 13/3/2003
As i Oh3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Durval Angelo, Bonifácio
Mourão, Gustavo Valadares, Leonardo Moreira e Paulo Piau,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Alberto Pinto Coelho. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a definir
dia e horário das reuniões ordinárias da Comissão e apreciar a
matéria constante na pauta e logo após comunica que, por consenso
dos Deputados, fica decidido que a Comissão se reunirá
ordinariamente às 91h30min, todas as quintas-feiras. O Presidente e os
demais membros da Comissão estabelecem princípios e normas de
conduta para o funcionamento da Comissão. O Deputado Sebastião
Navarro Vieira acusa o recebimento das seguintes proposições, para
as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 19,
27, 33, 36, 56, 59, 65, 68, 71, 86 a 88, 94, 102, 114, 148, 205, 208 e
209/2003 (Deputado Ermano Batista); 5, 6, 40, 46, 57, 72, 75, 80, 100,
103, 124, 201 a 204/2003 (Deputado Gustavo Valadares); 10, 13, 23,
29, 30, 31, 32, 38, 44, 45, 49, 52, 61, 82, 95 a 99 e 17112003 e
Projetos de Resolução n

o
s 107 a 112/2003 (Deputado Bonifácio

Mourão); 15, 18, 25, 41, 42, 66, 79, 89, 90, 101, 145, 158, 207 e
210/2003 (Deputado Leonardo Morpira); 2, 4, 7, 8, 9, 34, 35, 37, 48,
50, 53, 55, 64, 74, 77, 84, 85, 106, 211 e 212/2003 (Deputado Durval
Ângelo); 3, 12, 17, 21, 24, 67, 91, 92, 93, 104, 105, 113, 150, 167, 185
e 206/2003 (Deputado Paulo Piau); 22, 26, 58, 60, 62, 63, 70 e
76/2003 (Deputado Sebastião Navarro Vieira). Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Parecer para o
1° Turno do Projeto de Lei n° 43/2003 deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Paulo Piau. Após discussão e votação, são aDrovados, cada um oor
sua vez, os pareceres pe
legalidade dos Projetos de Le
no 1 (relator: Deputado Paulo 1
Angelo) e 73/2003 (relator: Di
discussão do parecer do rei!
conclui pela antijuridicidade,
Projeto de Lei n° 1/2003 no 
vista do Deputado Durval Ar
aprovados os pareceres pela
ilegalidade dos Projetos de
Bonifácio Mourão) e 20/2003
Os Projetos de Lei n

o
s 14, 16

Ia constitucional idade, juridicidade e
i n

o
s 54/2003, na forma do Substitutivo

'iau); 39/2003 (relator: Deputado Durval
putado Leonardo Moreira). Na fase de
dor, Deputado Bonifácio Mourão, que
inconstitucionalidade e ilegalidade do
° turno, o Presidente defere pedido de
gelo. Após discussão e votação, são
antijuridicidade, inconstituciona[idade e
Lei nos 11/2003 (relator: Deputado
relator: Deputado Gustavo Valadares).
69, 28, 47 e 51/2003 são retirados da
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pauta. Os três primeiros, a requerimento do Deputado Durval
Angelo; os dois últimos, a requerimento do Deputado Leonardo
Moreira, e o Projeto de Lei n° 28/2003, a requerimento do Deputado
Ermano Batista. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e votação de proposição da Comissão. São aprovados
requerimentos dos Deputados Ermano Batista, solicitando a
realização de audiência pública da Comissão para tratar do Projeto de
Lei n° 19/2003, do Governador do Estado, e Durval Angelo, solicitando
audiência pública para discutir o Projeto de Lei n° 43/2003. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a ser realizada no dia 18/3/2003, às 10h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva -

Bonifácio Mourão - Durval Angelo - Gustavo Valadares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N-

15.469
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 32/2003, publicada no "Diário do

Legislativo" de 20/2/2003, o Governador do Estado, nos termos do
inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, apresentou veto parcial
à Proposição de Lei n° 15.469, que se originou do Projeto de Lei n°
2.189/2002, do Deputado João Batista de Oliveira. A referida
proposição dispõe sobre a divulgação de informações no rótulo do
café torrado, moído e embalado no Estado.

Cumpridas as formalidades regimentais, foi constituída esta
Comissão, para emitir parecer sobre o veto.

Fundamentação
O veto governamental recai apenas sobre o art. 40 e seus parágrafos

1° a 50 , argüindo o Governador do Estado contrariedade desses
dispositivos em relação ao interesse público e à Lei de
Responsabilidade Fiscal.

O artigo vetado, que resultou de emenda ao texto original aprovada
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pela Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, propõe a 
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remissão parcial do crédito tributário, constituído ou não, ajuizada ou
não sua cobrança, oriundo de exportação indireta de café ocorrida no
período de 16/9/96 a 24/5/2000, em que tenha sido indevidamente
utilizada a não-incidência de que trata o § 1° do art. 7 0 da Lei n°6.763,
de 26/12/75, com a condição de que o contribuinte efetue o
pagamento de 30% do valor do ICMS devido no prazo de até 30 dias
contados da regulamentação da lei.

Prevê ainda o dispositivo que a parte do crédito tributário não
remitida, correspondente a 30% do valor do imposto devido, poderá
ser objeto de parcelamento.

A renúncia de receita tributária advinda da remissão parcial proposta
pelo dispositivo legal ora vetado não cumpriu as exigências contidas
no art. 14, inciso II, da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, a
chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente porque não há
indicação de fonte de recomposição da perda de receita e tampouco
estudo de impacto econômico-financeiro nos três exercícios
financeiros subseqüentes à concessão do benefício fiscal da remissão
parcial do crédito tributário. Também não há previsão expressa na Lei
de Diretrizes Orçamentárias. Entendemos, por isso, que deve ser
mantido o veto do Governador.
Sobreleva notar, ainda, que a chamada Lei Kandir - Lei

Complementar n° 87, de 16/9/96, já estabelece as hipóteses de não-
incidência do ICMS nas exportações de café. E certo que o § 1° do art.
70 da Lei n° 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária
estadual, adaptando-se à Lei Kandir, dispõe que a não-incidência do
ICMS beneficia apenas a operação de remessa da própria mercadoria
com o fim específico de ser exportada no mesmo estado em que se
encontre, ressalvado seu simples acondicionamento ou
reacondicionamento

Ora, o tratamento tributário da não-incidência deve ser interpretado
restritivamente, sob pena de estender-se para outras hipóteses sob
forma disfarçada de isenção. Por isso não poderá estar ao abrigo do
benefício da não-incidência a chamada "exportação indireta", na qual
não se comprove que a saída física de determinado lote de café é a
mesma do lote de café exportado. Assim, ao ampliar as hipóteses de
não-incidência, o dispositivo vetado desborda do comando da Lei
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Complementar n° 87, de 1996.

Por outro lado, os mecanismos de controle da chamada "exportação
indireta", cujo crédito tributário a proposição pretende seja remitido
parcialmente, constam atualmente do Decreto n° 41.065, de
24/5/2000, que alterou o regulamento do ICMS para conferir
tratamento tributário diferenciado às exportações de café.

Assim, entendemos que o veto parcial deve ser mantido.
Conclusão

Diante do exposto, nosso parecer é pela manutenção do veto ao art.
40 § l°a 50, da Proposição de Lei n o 15.469.

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

Manha Campos.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.472
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

pelo art. 90, VIII, combinado com o art. 70, li, da Constituição do
Estado, opôs veto parcial à proposição de lei em epígrafe, o qual
altera a Lei n° 6.763, de 26/12/76, que consolida a legislação tributária
do Estado e dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
12/2003, publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003.

A Comissão Constituída nos termos do art. 222, c/c o art. 111, 1,
do Regimento Interno, compete examinar o veto e sobre ele emitir
parecer.

Fundamentação
Os diversos dispositivos vetados resultaram de emendas

apresentadas por esta Casa ao projeto de lei original, de autoria do
próprio Chefe do Executivo, que, ao vetá-los, apresentou vários
motivos, os quais serão analisados a aseguir.

O descumprimento do disposto no art. 14 da Lei Complementar
Federal n° 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que
determina a análise da repercussão financeira das medidas, foi o
argumento utilizado para o veto à nova redação dada pelo art. 1° da
proposição a dispositivos dos § 23 (alínea "c" do inciso 1 e alíneas 'T'
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e "g" do inciso III, bem como os incisos XV e XVI) e 24 (incisos XV,
XVI, XVII e XVIII) e ao acréscimo do § 26 do art. 12 da Lei n° 6.763,
de 1975, também realizado pelo art. 1° da proposição. Conforme
dispõe o referido artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que se iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes e
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias. Segundo o
mesmo artigo, deve-se ainda demonstrar que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que não
afetará as metas de resultados fiscais, ou deve vir acompanhada de
medidas de compensação, por meio de aumento de receita. Caso seja
atendida essa segunda condição, o incentivo ou benefício só entrará
em vigor quando forem implementadas as medidas de compensação
tributária. De fato, o estudo do impacto realizado pela Secretaria de
Estado da Fazenda diz respeito somente ao projeto em sua forma
original.

A razão alegada para o veto à nova redação dada pelo art. 1° da
proposição ao § 25 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 1975, foi a falta de
clareza do texto. Nesse caso, é razoável questionar se o dispositivo
restringe ou amplia o disposto no parágrafo anterior. Soma-se a isso o
fato de que os produtos nele citados não estão acompanhados de
seus respectivos códigos da NBM-SH, o que prejudica ainda mais sua
exatidão.

No que tange ao veto ao acréscimo do § 27 do art.12 da Lei n°
6.763, de 1975, constante do art. 1° da proposição, é procedente a
justificativa apontada. O restabelecimento da alíquota de ICMS para
12% (reduzindo a carga tributária em 33,33%) nas saídas internas de
gás liqüefeito de petróleo (GLP), como dispõe o referido parágrafo,
anularia os efeitos da medida apresentada pelo Governador para
compensar a renúncia de receita decorrente do projeto, o que
comprometeria o equilíbrio fiscal exigido pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, O dispositivo em questão contraria ainda o Convênio ICMS
26/02, de 15 de março de 2002, que autorizou o Estado a revogar o
benefício constante do Convênio ICMS 112/89, restabelecendo a
alíquota de 18% nas operações com gás liqüefeito de petróleo, por
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meio do Decreto n° 42.543, de 29/4/2002.

O item 5 do § 1 1 do ai. 50 da Lei n° 6.763, de 1975, com redação
dada pelo ai. 20 da proposição, altera uma das hipóteses de
incidência do ICMS. Pela forma como foi redigido o dispositivo cabe a
interpretação de que se está restringindo a incidência do imposto,
contrariando o disposto na alínea "a" do inciso IX do art. 155 da
Constituição Federal, alterada pela Emenda Constitucional n° 33, de
11/12/2001.

O art. 40 da proposição determina que se aplique o ai. 22 da Lei n°
14.062, de 20/11/2001, ao contribuinte que tenha adotado, como base
decálculo, o preço constante de tabela própria. O artigo citado da Lei
n° 14.062, de 2001, estabelece o cancelamento dos créditos
tributários, inclusive os inscritos em dívida ativa, em cujos
lançamentos o Fisco tiver adotado como base de cálculo para fins de
substituição do imposto o preço máximo de venda a consumidor
sugerido por tabelas divulgadas por entidades representativas do
comércio varejista de medicamentos. O argumento utilizado para o
veto, segundo o qual essa matéria depende de prévia autorização em
convênio e de apresentação de medida compensatória, se aplica para
os casos em que esses cancelamentos de créditos tributários
correspondem à remissão.

O veto à nova redação que o ai. 50 da proposição dá ao § 40 do art.
11 da Lei n° 13.437, de 30/12/99, apoiou-se na ausência de indicação
da fonte de compensação financeira para a perda de receita, não
havendo, além disso, uma análise da repercussão financeira das
medidas. Há, portanto, um claro descumprimento do disposto no art.
14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O art. 80 da proposição prevê destinação de 30% do produto da taxa
de renovação anual de veículo para os municípios onde há
estabelecimentos penitenciários. Contudo, uma vez que taxa é um
tributo vinculado à atividade estatal, a destinação de sua arrecadação
também guarda essa vinculação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto à

Proposição de Lei n° 15.472, incidente sobre os artigos 1°, 2 0, 40 , 50 e
8°.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.

rs



505
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro -

Manha Campos.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.476
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 14/2003, publicada no "Diário do

Legislativo", de 20/2/2003, o Governador do Estado, nos termos do
inciso II do art. 70, c/c o inciso VIII do art. 90, da Constituição do
Estado, opôs veto total à proposição de lei em epígrafe, que altera o
art. 80 da Lei n° 13.452, de 12/1/2000, que cria o Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Transporte - FUNTRANS.

De acordo com o disposto no "caput" do art. 222 do Regimento
Interno, foi constituída esta Comissão Especial para emitir parecer
sobre o veto, fundamentado nos termos que se apresentam a seguir.

Fundamentação
A proposição de lei objeto do veto originou-se do Projeto de Lei n°

984/2000, de autoria do Deputado Paulo Piau. O grupo coordenador
do Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS
- é atualmente composto por:

- um representante do gestor;
II - um representante da Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas;
III - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral;
IV - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
V - um representante do agente financeiro;
VI - um representante da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado.
VII - um representante da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas da Assembléia Legislativa do Estado;
VIII - um representante das Secretarias de Estado da Casa Civil e da

Comunicação Social.
O mencionado projeto de lei, com a emenda apresentada no

decorrer de sua tramitação, tinha por objetivo incluir os seguintes
membros nesse grupo coordenador:

- um representante da Federação das Empresas de Transporte de
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Passageiros do Estado de Minas Gerais - FETRAM -;

II - um representante da Federação das Empresas de Transportes
de Carga do Estado de Minas Gerais - FETECEMG -;

III - um representante do Sindicato da Indústria da Construção
Pesada do Estado de Minas Gerais - SICEPOT-MG.
Observando a atual composição do grupo coordenador,

constatamos que todos os seus membros são representantes de
órgãos públicos. Assim, seria democrática e salutar a inclusão de
representantes não governamentais nesse grupo. Esses
representantes poderiam enriquecer os debates e as deliberações,
apresentando os problemas, as demandas e as soluções e, assim,
oxigenar o grupo, com novas idéias e paradigmas. Ressalte-se que as
entidades a serem incluídas atuam diretamente na área.
O Governador, em suas razões de veto, questiona a

representatividade dessas entidades, alegando ser assim a
proposição contrária ao interesse público; entendemos, todavia, que
ela significa uma melhoria da situação atual e que nada impede de no
futuro ser discutida a inclusão de outras entidades, aperfeiçoando a
representatividade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à

Proposição de Lei n° 15.476.
Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Olinto Godinho, Presidente - Durval Angelo, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.486
Comissão Especial

Relatório
Com fulcro no art. 70, II, da Carta Política mineira, o Governador do

Estado fez remeter a esta Casa a Mensagem n° 18/2003, contendo o
Veto Total à Proposição de Lei n° 15.486, que dá autorização para
que o Poder Executivo possa doar imóvel ao Município de Abaeté.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", a matéria foi
distribuída a esta Comissão para que sobre ela seja emitido parecer,
nos termos do art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição visa dar a necessária autorização legislativa para

que o Poder Executivo possa alienar ao Município de Abaeté bem de
propriedade do Estado, constituído por terreno urbano onde
atualmente funciona, em estado extremamente precário, um posto de
saúde.

O Governador do Estado apresentou motivos de interesse público
para vetar integralmente a proposição de lei, alegando que não
poderia dispor dos bens do patrimônio estadual sem contrariar
frontalmente a política por ele adotada, que, a seu ver, atende mais ao
interesse coletivo, ou seja, manter integralmente os imóveis que
pertencem ao Estado e oportunamente dar-lhes direcionamento
conveniente, conforme as demandas do momento. Ademais, lembra o
Governador, em sua mensagem, que não se recusa a fazer contrato
de concessão de direito real de uso, o que permite ao município
usufruir do bem sem onerar os seus cofres.
Se bem que reconheçamos, em princípio, a validade da

argumentação, devemos ponderar, por outro lado, que os serviços
prestados no posto de saúde é de suma importância para atender à
demanda da população abaeteense. Apesar disso, o município
encontra-se legalmente impossibilitado de destinar recursos próprios
para executar as necessárias obras de reforma do edifício, uma vez
que o imóvel não pertence ao seu patrimônio.

Posto isso, afirmamos, "data venia", que a pretendida doação atende
inteiramente ao interesse público.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à

Proposição de Lei n° 15.486.
Sala das Comissões 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Biel Rocha, relator - Doutor

Ronaldo - Bispo Gilberto - Jayro Lessa.	 -
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇ ÃO DE LEI N°

15.487
Comissão Especial

Relatório
Com fulcro no art. 70, II, da Carta mineira, o Governador do Estado

fez remeter a esta Casa a Mensagem n° 19/2003, contendo o Veto
Total à Proposição de Lei n° 15.487, que dá autorização para que o
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Poder Executivo doe imóvel ao Município de Abaeté.
Após sua publicação no "Diário do Legislativo", a matéria foi

distribuída a esta Comissão para que sobre ela seja emitido parecer,
nos termos do art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição visa dar a necessária autorização legislativa para que

o Poder Executivo aliene bem de propriedade do Estado em favor do
Município de Abaeté, a saber porção de terreno urbano, para que seja
ali edificado um posto de saúde, atendendo à demanda da localidade
por serviços públicos de qualidade.

O Governador do Estado apresentou motivos de interesse público
para vetar integralmente a proposição de lei, alegando que não
poderia dispor dos bens do patrimônio estadual sem contrariar
frontalmente a política por ele adotada, que, a seu ver, atende mais ao
interesse da sociedade. Pretende ele manter integralmente os imóveis
que pertencem ao Estado e oportunamente dar-lhes direcionamento
conveniente, conforme as demandas prioritárias no momento.

Ademais, lembra o Governador em sua mensagem que não se
recusa a fazer contrato de concessão de direito real de uso, o que
permite ao município usufruir do bem sem onerar seus cofres.

Em que pese às razões do veto apresentadas pelo Chefe do
Executivo, cabe-nos lembrar, de outra parte, que o objetivo precipuo
da proposição é o de regularizar a situação, pois no referido imóvel já
funciona o pronto-socorro municipal, que presta serviços médico-
hospitalares imprescindíveis à população de Abaeté. E somente após
a transferência de domínio do imóvel ao município será possível que
este proceda, com recursos próprios, às necessárias obras de reforma
e ampliação do prédio existente.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela rejeição do Veto Total à

Proposição de Lei n° 15.487.
Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Biel Rocha, relator - Bispo

Gilberto - Doutor Ronaldo - Jayro Lessa.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇAO DE LEI N-

15.488
Comissão Especial
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Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o art. 90, VIII, da Carta mineira, encaminha a esta Casa
Legislativa o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.488, que tem por
objetivo doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", a matéria foi
distribuída a esta Comissão para que sobre ela seja emitido parecer,
nos termos do art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição vetada de fornecer a necessária autorização

legislativa para se doar ao Município de Tocantins o imóvel constituído
de terreno com área de 2.000m2, nos termos do parágrafo único do
art. 1 0 , destinado ao funcionamento do Posto de Apoio ao Programa
de Saúde da Família - PSF - da zona rural, além de servir como local
de reuniões e encontros da comunidade civil e religiosa.

O Governador do Estado alega motivos de interesse público para
opor veto total à proposição de lei, evocando razões de ordem
administrativa que consistem em manter em patrimônio do Estado
todos os bens até ser formulada política para usá-los
apropriadamente, de forma a prestar serviço público de qualidade e
menos oneroso para os cofres públicos. Ademais, salienta a mesma
autoridade que haverá sempre a possibilidade de o município manter
ou celebrar com o Estado contrato de concessão de direito real de
uso, caso reste demonstrado que a utilização do imóvel, por ele, se
mostre necessária.

Em que pese à aparente solidez da argumentação apresentada pelo
Chefe do Executivo, cumpre-nos dizer que é impertinente a afirmação
de que a pretendida doação é contrária ao interesse público. Isso
porque, conforme já esclarecemos, a proposição de lei atribui
destinação do imóvel, o que é inquestionavelmente de relevante
interesse público. Além do mais, não devemos esquecer que o art. 20
do mesmo diploma estatui cláusula de reversão do bem ao patrimônio
do Estado se, findo certo prazo, não lhe tiver sido dada a utilização
prevista.

Conclusão
Mediante o exposto, somos pela rejeição do Veto Total à Proposição

de Lei n° 15.488.
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Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Biel Rocha, relator - Bispo

Gilberto - Doutor Ronaldo - Jayro Lessa.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇAO DE LEI N-

15.489
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe

confere o art. 90, VIII, da Constituição mineira, encaminha a esta Casa
Legislativa o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.489, que tem por
objetivo doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", a matéria foi
distribuída a esta Comissão para que, sobre ela, seja emitido parecer,
nos termos do art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição ora vetada de fornecer a necessária autorização

legislativa para que seja doado ao Município de Tocantins o imóvel
constituído de terreno com área de 2.400m 2, destinado ao
funcionamento de escola municipal, do pré-escolar à 4 8 série.

O Governador do Estado alega motivos de interesse público para
opor veto total à proposição de lei. Evoca ele razões de ordem
administrativa, que consistem em manter no patrimônio do Estado
todos os bens, até que este delineie uma política de utilização, de
forma a prestar serviço público de qualidade e menos oneroso para os
cofres públicos.

Assiste razão ao Governador quando propõe manter no patrimônio
do Estado os bens, para que possa usá-los oportunamente e de forma
eficiente em prol dos serviços que ele próprio tem de prestar.
Ademais, propõe o Chefe do Executivo ceder o bem por meio de
contrato de cessão de direito real de uso, que, de certa forma, atende
da mesma maneira às necessidades do ente municipal, sem, contudo,
onerar o Estado com a perda de seu ativo imobilizado.

Conclusão
Mediante o exposto, somos pela manutenção do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.489.
Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira (voto contrário), Presidente - Bispo
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PARECER PARA O PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°
1/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei sob
análise tem por objetivo criar o Conselho Estadual de Saneamento
Básico.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/2/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
A proposição em exame tem por escopo a criação do Conselho

Estadual de Saneamento Básico, órgão previsto no art. 192 da
Constituição Estadual e destinado à execução da política estadual de
saneamento. Esse Conselho teria competência para aprovar
anteprojeto de lei dispondo sobre o plano quadrienal de saneamento
básico, para apreciar e aprovar proposta de orçamento anual para o
setor público estadual na área de saneamento e para decidir sobre
alocação de recursos nessa área, entre outras. Sua composição teria
representação paritária entre o poder público e a sociedade civil e sua
atuação seria pautada por regulamento a ser aprovado, inclusive
mediante câmaras especializadas.

E indiscutível a importância do saneamento básico, principalmente
hoje, quando buscamos a implementação de adequados meios de
desenvolvimento sustentável. Igualmente inquestionável é a
relevância do Conselho que se pretende criar, uma vez que previsto
na própria Constituição mineira. Apesar dessa constatação,
verificamos que o projeto apresentado sofre de irrefutável vício de
iniciativa.

Nosso estado democrático de direito está sustentado por
determinadas vigas mestras, uma das quais é o princípio da tripartição
dos Poderes. Essencial ao modelo democrático adotado por nossa
ordem constitucional, este preceito impõe um conjunto de regras
destinadas a assegurar uma situação de equilíbrio entre os Poderes,
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induzindo a que haja, entre eles, uma relação independente e
harmônica.

Como ensina Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, "o Estado, declarando
ou reconhecendo o direito, só pode ser entendido como o Estado de
Direito. Como tal, conceitua-se o Estado fundado e organizado
segundo normas jurídicas, ou seja, o que se estrutura em órgãos
criadores, executores e aplicadores do direito e cujas esferas de ação
vêm preestabelecidas, em sua contextura fundamental, no estatuto
jurídico instituidor. A distribuição da ação jurídica estatal em órgãos
investidos de poderes autônomos de comportamento jurídico redunda
em uma experiência histórica que tem por fim , tanto quanto possível,
o mais completo asseguramento dos direitos básicos sedimentados na
estrutura jurídica de cada ordenamento." (VILHENA, Paulo Emílio
Ribeiro de. "Direito Público e Direito Privado". 2 . ed. Belo Horizonte:
Dei Rey, 1996, p. 36-36.)

A fim de equacionar a distribuição do poder segundo 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 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. Trata-se de regra salutar, pois permite o controle da
administração pública pelo Legislativo, impedindo, ao mesmo tempo, a
transmutação desta prerrogativa em autoritarismo parlamentar.

Neste 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, p. 92.)

O projeto sob comento, ao pretender criar órgão vinculado ao
sistema estadual de saneamento básico, viola regra básica de
iniciativa. A criação do Conselho, embora constitua um imperativo
constitucional, deve, respeitando a própria Lei Fundamental, ser
efetuada a partir de projeto de lei de iniciativa do Governador do
Estado, consoante o art. 66, III, "e", da Constituição Estadual.

ri
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nacional corroborando esse entendimento, como no caso a seguir:
"Os conselhos municipal e tutelar são órgãos que compõem o governo
local, destinados a auxiliá-lo nos assuntos relacionados com a criança
e o adolescente, competindo ao chefe do Executivo a iniciativa das
leis para sua criação". (Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
58.259-0, órgão Especial do TJSP, São Paulo, Relator:
Desembargador Viseu Júnior. j. 03.05.2000, un.).

Observamos, portanto, que a proposta em epígrafe não atende aos
indispensáveis requisitos de adequação à ordem jurídico-
constitucional, por ofender o principio democrático, consubstanciado
na tripartição dos Poderes e na conseqüente divisão de competências
entre os órgãos que exercem esse poder.

Conclusão
Em face do exposto,	concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1/2003.
Sala das Comissões, 18 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Valadares - Ermano Batista - Sidinho
do Ferrotaco.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°33/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em

epígrafe autoriza a veiculação de publicidade no encosto de cabeça
das poltronas dos ônibus intermunicipais.

Publicada em 21/2/2003, foi a matéria 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
A proposição em análise permite a veiculação de publicidade no

encosto de cabeça das poltronas dos ônibus intermunicipais,
excluindo-se aquela de produtos nocivos à saúde. A receita líquida
proveniente da propaganda será repartida igualmente entre a empresa
concessionária do serviço de transporte coletivo intermunicipal e o
DER-MG, que a utilizará para campanhas de conscientização sobre
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segurança no trânsito.

O transporte público intermunicipal, segundo o art. 43 da
Constituição Estadual, é considerado função de interesse comum das
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, sendo, portanto,
regulamentado pelo Estado. Ao DER-MG compete conceder ou
explorar diretamente os serviços de transportes coletivos rodoviários
intermunicipal e metropolitano de passageiros.

Segundo o art. 25 do Decreto n° 32.656, de 1991, que contém o
regulamento do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal
do Estado de Minas Gerais, a publicidade em veículo só será
permitida com autorização prévia do DER-MG, excetuando-se os
cartazes referentes a festas regionais, comemorações oficiais e
eventos patrocinados por entidades filantrópicas devidamente
reconhecidas por lei, sendo proibida a veiculação de propaganda
política de qualquer espécie.

Tratando-se de serviço regulamentado pelo Estado, não há óbice
jurídico à aprovação do projeto em exame. Observe-se que a
propaganda nos veículos já é permitida, nos termos do decreto citado.
Entretanto, a proposição inova ao dispor sobre a repartição da receita
oriunda da publicidade, matéria que deve ser tratada em lei.

Quanto ao mérito, no entanto, questiona-se se a repartição
igualitária da receita entre a concessionária e o DER-MG seria
benéfica para o Estado e, por conseguinte, para os usuários do
transporte intermunicipal. Tal receita alternativa poderia ser utilizada
para o abatimento nos valores das tarifas, por exemplo. Entretanto,
somente nos compete analisar os aspectos legais da matéria.

A proposição menciona, em seu art. 20, empresa permissionária do
serviço de transporte público intermunicipal. Ocorre que a Lei n°
10.453, de 1991, na esteira da Constituição Estadual, determina que
os serviços de transporte coletivo de âmbito intermunicipal no território
do Estado somente poderão ser delegados por via de concessão. Por
esse motivo, apresentamos a Emenda n ° 1, que substitui o termo
"permissionária" por "concessionária".

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 33/2003 com a Emenda n° 1, que
apresentamos.
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EMENDA N° 1

Substitua-se, no art. 2°, o termo "permissionária" por
"concessionária".

Sala das Comissões, 18 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Durval Angelo - Gustavo Valadares - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°40/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em
epígrafe cria o Programa Bolsas Universitárias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno,
vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise cria o Programa Bolsas Universitárias,

com o objetivo de oferecer bolsas de estudo a alunos que,
matriculados em instituições de ensino superior de natureza privada,
no âmbito do Estado, não tenham condições de pagar seus estudos.
As bolsas corresponderão a até 80% do valor da mensalidade e o
Programa não se responsabilizará por débitos anteriores à concessão
do benefício. A proposição enumera as obrigações a que ficam
sujeitos os beneficiários do Programa e determina que serão
automaticamente cancelados os que incorrerem em falsa declaração
ou fraude.

Para o custeio da iniciativa, o projeto cria o Fundo Estadual de
Bolsas Universitárias, com recursos provenientes da Loteria Mineira,
de doações de pessoas físicas ou jurídicas, de empresas ou entidades
não governamentais e de outras fontes, a serem obtidos pelo órgão
gestor.

A Constituição da República, em seus arts. 205 a 214, trata das
diretrizes a serem observadas na promoção da educação. Segundo
essas determinações, a atuação do Estado deve priorizar os ensinos

rÁ



516
fundamental e médio (art. 11, § 3 0), mediante a garantia do ensino
fundamental obrigatório e gratuito e a progressiva universalização do
ensino médio gratuito (art. 208, incisos l e II). Cabe ao Estado,
portanto, organizar e manter seu sistema de ensino com a finalidade
de assegurar, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, até
mesmo para aqueles que não tenham tido a possibilidade de
freqüentá-lo na idade própria, abrangendo, em seguida, os demais
níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades
constitucionais e legais.

E importante ressaltar que a Carta Magna classifica o não-
oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou a sua oferta
irregular, como responsabilidade da autoridade competente (art. 208,
§ 2°). Em decorrência disso, mediante a comprovação da negligência,
à autoridade competente pode ser imputado crime de
responsabilidade.

Com relação aos recursos públicos, o art. 213 da Constituição da
República limita sua destinação às escolas públicas, às escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei. O § 1°
desse dispositivo ressalta que tais recursos somente podem ser
destinados a bolsas de estudo do ensino fundamental e médio para
aqueles que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver
falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade em
que o educando reside. Ressalta ainda que o poder público fica
obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede naquela
localidade.

A Constituição do Estado, como não poderia deixar de ser, acolhe
as determinações da Carta da República em seus dispositivos sobre a
educação, e, na mesma direção, segue a Lei n° 9.394, de 20/12/96,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Outro ponto a ressaltar no projeto em tela é a inobservância da
recomendação do art. 26 da Lei n° 101, de 4/5/2000, que estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal. De acordo com esse dispositivo, a destinação de
recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de
pessoas físicas - caso da proposição em análise - deve atender às
condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar
prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.
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fundo submetem-se às normas estabelecidas na Lei Complementar no
27, de 18/1/93, e devem basear-se em demonstração pormenorizada
da viabilidade técnica e econômica, bem como do interesse público.
Entre outros requisitos, a lei que cria o fundo deve estabelecer seus
objetivos e a especificação de seus beneficiários, as normas e
condições de seu funcionamento, o prazo para sua duração ou para a
concessão de financiamento com seus recursos, a previsão de
remuneração máxima dos serviços prestados pelo agente financeiro,
as condições para a concessão de financiamento ou outras formas de
liberação de recursos e as especificações das contrapartidas a serem
exigidas dos beneficiários, além de definir o órgão ou entidade
gestora, o agente financeiro e o grupo coordenador.

Finalizando, o Poder Legislativo não possui competência para criar
programas de governo, uma vez que a elaboração e a execução de
plano ou programa são atividades inseridas no rol de competências do
Executivo e podem prescindir de previsão legal. Esse é o
entendimento do STF consignado na Decisão de Questão de Ordem
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 224 (ADIQO 224/RJ), que
decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando programa,
ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 40/2003.
Sala das Comissões, 18 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Durval Angelo - Ermano Batista - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°64/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei no
64/2003 institui infração administrativa para fins de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
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parecer sobre sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, na
formado art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Matéria semelhante tramitou nesta Casa, na última legislatura, e

dispunha sobre obrigações relativas ao fornecedor que remetesse
título de consumidor a protesto em cartório de forma indevida.

Por ocasião do exame desta Comissão, a proposição recebeu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n0 1, por ela apresentado, em razão dos vícios de
constitucionalidade que comprometiam a proposta original. Aprovada
em 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, a proposição, no entanto,
não foi transformada em norma jurídica, retornando na forma do
Projeto de Lei n° 64/2003, que ora examinamos.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo, porquanto
inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em
relação à matéria objeto da proposição.

Segundo o disposto no inciso V do art. 24 da Constituição Federal,
segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorre ntemente sobre produção e consumo, a matéria se
insere no domínio de competência legislativa estadual.

Ademais, está em consonância com a norma consumerista, pois
obedece ao principio da proteção aos interesses do consumidor,
contido no art. 40 da Lei n°8.078, de 11/9/90.

Ressalte-se, ainda, que a remessa a cartório, para protesto, de titulo
de crédito sacado de forma indevida ou que tenha se tornado indevido
em face de inexecução do contrato originário, bem como de título
validamente sacado, mas referente a débito já quitado, passa a ser
configurada como sanção administrativa, para fins de aplicação das
disposições constantes no art. 56 do Código de Defesa do
Consumidor. Tal medida torna a ação do Estado mais eficaz, já que as
sanções cíveis e penais aplicáveis ao fornecedor, previstas nas
normas que regulam a matéria, especialmente na Lei n° 8.078, de
1990, podem, eventualmente, ser de lenta aplicação, por necessidade
de determinação judicial para a sua concreção.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 64/2003.

Sala das Comissões, 18 de março de 2003.	-
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Angelo, relator -

Sidinho do Ferrotaco - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°306/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Lei n° 306/2003
dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do Vice-
Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de
Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/3/2003, foi a proposição
encaminhada à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos
termos do que determina a alínea "c" do inciso VII do art. 79 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A partir da alteração efetuada pela Emenda à Constituição n° 19 no

inciso X do art. 37 da Constituição da República e no § 4 0 do art. 39 do
mesmo diploma, a fixação da remuneração de agentes políticos no
âmbito do Poder Executivo é objeto de lei específica, observada a
iniciativa privativa, em cada caso.

O § 20 do art. 28 da Lei Maior, com a redação que lhe deu a citada
emenda à Constituição, determina que são de iniciativa das
Assembléias Legislativas estaduais as leis que dispõem sobre a
fixação da remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo nos
Estados, observadas as regras contidas nos mencionados arts. 37 e
39.

Sob o aspecto formal, portanto, a matéria deve ser disciplinada por
lei especifica de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia, aplicando-
se à espécie o que preconiza a alínea "c" do inciso VII do art. 79 do
Regimento Interno, ainda que o dispositivo faça menção a projeto de
resolução, estando a merecer urgente adequação aos termos da
Emenda à Constituição n° 19.

Na Mensagem n° 38/2003, que provocou a apresentação do projeto
de lei ora em exame, o Governador do Estado solicitou a adoção das
providências legislativas para que seja fixada, em valores nominais, a
remuneração de seu cargo, do cargo de Vice-Governador e do cargo
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de Secretário de Estado, desvinculando a sistemática da respectiva
fixação e alteração daquela adotada para se obter o mesmo efeito no
que tange aos parlamentares estaduais.

A partir da Constituição de 1988, adotaram-se vários critérios para a
fixação das remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo
nos Estados.

Até à promulgação da Emenda á Constituição n° 19, tal fixação se
dava por meio de resolução da Assembléia, a cada exercício, para
vigorar no exercício seguinte.

Até o final do exercício de 1994, os valores da remuneração dos
agentes políticos obedeciam aos seguintes parâmetros:

a) eram fixados nominalmente, sem vinculação com a remuneração
dos parlamentares estaduais;

b) a remuneração dos Secretários de Estado, ainda que fixada em
valores nominais, correspondia a 75% da do Governador do Estado, e
nela estavam expressamente incluídas as vantagens de natureza
individual;

c) a remuneração do Vice-Governador correspondia a 75% da do
Governador do Estado até o exercício de 1993, quando passou a
corresponde a 85% daquela;

d) os reajustes durante o exercício - necessários em período
altamente inflacionário - estavam vinculados à revisão geral da
remuneração dos servidores públicos.

A Resolução n° 5.154, de 1994, introduziu novos mecanismos que
foram retomados nas Resoluções n°s. 5.166, de 1995; 5.172, de 1996,
e 5.180, de 1997. Tais mecanismos, em essência, consistem na
aplicação, à remuneração dos Deputados Estaduais, de fatores de
ajustamento, de modo a se calcular a remuneração do Governador, do
Vice-Governador e dos Secretários.

Esse modelo vinculou a remuneração dos agentes políticos do
Executivo à dos parlamentares estaduais, que, por sua vez, encontra
limites na concedida aos membros do Congresso Nacional.

Deve-se ressaltar que tal sistemática determina um aumento real da
remuneração do Governador, cada vez que é reajustada a dos
Deputados Estaduais. Enquanto os valores devidos ao Secretário de
Estado continuam equivalentes aos que são pagos aos parlamentares
- o fator de reajustamento aplicável ao caso é 1.0 -, o devido ao
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Governador, cujo fator de reajustamento é 2.0, dobra.

O projeto de lei ora em exame restaura alguns aspectos das normas
vigentes até 1995, ao fixar valores específicos para cada cargo e ao
reduzir de 100% para 19% a diferença entre a remuneração do
Governador do Estado e a dos Secretários.

Os vencimentos desses agentes políticos ficam, pela proposição,
desvinculados daqueles percebidos pelos Deputados Estaduais.
Permanece apenas a vinculação entre esses últimos e os dos
membros do Tribunal de Justiça (e, no caso de reajuste, por extensão,
os de toda a magistratura), por força de determinação expressa
constante no art. 330 da Lei Complementar n° 59, de 2001.

A situação dos cofres públicos estaduais e a necessidade premente
de medidas heróicas visando à contenção dos gastos públicos tornam
a proposição em análise meritória e oportuna. Por outro lado, não se
vislumbram vícios de natureza legal ou constitucional que a possam
macular.

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

306/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

308/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em

epígrafe dispõe sobre a elaboração do Plano de Carreiras dos
Servidores do Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/3/2003, a matéria foi
encaminhada à Mesa da Assembléia para exame e elaboração de
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Mesa da Assembléia Legislativa, responsável pela direção dos

trabalhos da Casa, apresentou projeto de resolução em que

WC
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estabelece os princípios e condições gerais que deverão nortear a
elaboração de um novo Plano de Carreiras dos Servidores do Quadro
Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa. A valorização
do serviço público, a profissionalização dos quadros da administração
e o reconhecimento do mérito pessoal, objetivamente apurado, são,
entre outros, elementos fundamentais para a definição de uma política
de pessoal no âmbito do poder público. Dessa forma, o
estabelecimento de mecanismos eqüitativos, que permitam aos bons
servidores o crescimento na carreira, ao lado da definição de
instrumentos que favoreçam a motivação daqueles que, por qualquer
razão, estejam menos engajados na atividade pública constituem
aspectos importantes a serem considerados quando da elaboração de
um plano de carreira para os servidores do Poder Legislativo em
Minas.

A proposição em exame, ao demonstrar clara e expressamente a
necessidade de se ater aos princípios constitucionais, conforme
dispõe o art. 30 da Carta mineira, traduz a posição democrática da
Mesa da Assembléia. Ao lado desses dispositivos, o reconhecimento
da importância da participação dos servidores, seja diretamente, pelo
envio de sugestões, seja por intermédio de seus representantes,
constitui um outro aspecto relevante do projeto, pelo qual a Mesa
reafirma publicamente sua natureza democrática e transparente.

O novo projeto de resolução, a ser apresentado no prazo máximo de
120 dias, deverá obedecer aos princípios constitucionais e aos
requisitos administrativos da eficácia e da modernização dos trabalhos
da Assembléia, além de contar com instrumentos que,
eqúitativamente, permitam o desenvolvimento na carreira daqueles
servidores que, unindo esforço pessoal e dedicação à instituição,
possam verdadeiramente contribuir para a valorização do Poder
Legislativo.

E importante ressaltar, ainda, que, conforme dispõe o art. 3 0, § 20 ,
da proposição, são expressamente assegurados os direitos inerentes
ao desenvolvimento na carreira, no período aquisitivo encerrado em
31112/2002, aos servidores que, respeitadas as condições legais e
administrativas, a eles façam jus.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do
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Projeto de Resolução n° 308/2003, na forma original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de março 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 18/3/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dimas Fabiano, notificando o falecimento do Sr. João
Paiva Reis, ocorrido em 11/2/2003, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do
Sr. Lucas Gomes Moreira, ocorrido em 10/3/2003, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sidinho do Ferrotaco, notificando o falecimento do Sr.
Geraldo da Silva, ocorrido em 17/3/2003, em São João dei-Rei. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Fábio Avelar, notificando o falecimento do Sr. Luiz
Sérgio Bitencourt, ocorrido em 18/3/2003, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA 12B REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/3/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: ia Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 25/2003 - Requerimentos n os 194 a 202/2003 -
Requerimentos dos Deputados Fábio Avelar, Adelmo Carneiro Leão,
Bispo Gilberto, Weliton Prado (2) e Rogério Correia - Proposição Não
Recebida: Requerimento do Deputado Dimas Fabiano -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de
Segurança Pública, de Administração Pública e dos Deputados
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Jayro Lessa e Dinis Pinheiro -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Zé Maia, Sargento
Rodrigues, André Quintão e Doutor Viana - 2 a Parte (Ordem do Dia):
10 Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Weliton
Prado (2); deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Rogério Correia; aprovação - 2 a Fase: Discussão e Votação
de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei n° 15.341; encerramento da discussão;
requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; questão de
ordem; chamada para recomposição de quórum; questão de ordem;
chamada para recomposição de quórum; existência de número
regimental para votação; discurso do Deputado Rogério Correia;
votação do veto, salvo destaque; votação secreta; questões de ordem;
anulação da votação secreta; votação secreta; rejeição; votação do
veto ao art. 30 da proposição; manutenção - Discussão, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.347; manutenção -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 308/2003;
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Rogério
Correia, Sargento Rodrigues e Miguel Martini; aprovação - Palavras
do Sr. Presidente - Questões de Ordem - Encerramento - Ordem do
Dia.
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Comparecimento

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adaiclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bispo Gilberto -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudehno Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Manha Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto 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 14h13min, 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 Sargento Rodrigues, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
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Do Sr. Desembargador Lúcio Urbano Silva Martins, Secretário de

Defesa Social, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.552/2002, da Comissão de Direitos Humanos.

De Dom Mauro Morelli, Presidente do Conselho de Segurança
Alimentar de Minas Gerais - CONSEA - MG -, solicitando a indicação
de um representante desta Casa para compor esse Conselho.

Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado, enviando as notas taquigráficas da
sessão plenária de 12/3/2003 desse Tribunal. (- A Comissão Especial
do Tribunal de Contas.)

Da Sra. Gilda Fontes Nicolai, da Secretaria Adjunta de Direitos
Humanos, comunicando o recebimento, pelo serviço "Disque Direitos
Humanos", no dia 26/2/2003, da chamada telefônica que menciona. (-
A Comissão de Direitos Humanos.)

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° 25/2003
Altera o parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 195- ...............................................................
Parágrafo único - Para assegurar o estabelecido neste artigo, o

Estado deverá garantir o ensino de Filosofia, Sociologia e Conceitos
Básicos da Legislação Eleitoral nas escolas públicas do ensino médio.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 13 de março de 2003.
Neider Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Roberto Carvalho - Bispo

Gilberto - Jayro Lessa - Antônio Júlio - Sebastião Navarro Vieira - Jô
Moraes - Maria José Hau&sen - Domingos Sávio - José Milton -
Adaiclever Lopes - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Bonifácio
Mourão - Chico Simões - Gustavo Valadares - Dinis Pinheiro - Marília
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Campos - Doutor Ronaldo - Carlos Pimenta - Doutor Viana - Padre
João - Sargento Rodrigues - Rogério Correia - Zé Maia.

Justificação: A inclusão da disciplina Conceitos Básicos da
Legislação Eleitoral no conteúdo curricular das escolas públicas do
ensino médio do Estado faz-se necessária para garantir melhor
formação de cidadania aos jovens mineiros, tornando assim
permanente a discussão e reflexão a respeito de política no ambiente
escolar, sendo temas importantes perante a sociedade, estrutura
normativa dos partidos políticos, dos Poderes constituídos: (Executivo,
Legislativo e Judiciário); das eleições proporcionais e majoritárias; das
atribuições dos mandatários, entre outros temas.

Em face do exposto, apresento aos meus nobres pares a 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.

REQUERIMENTOS
N° 194/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se tomem
as providências necessárias para a criação da Delegacia Regional de
Segurança Pública de Ouro Preto. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

t'J° 195/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando sejam
formulados votos de congratulações ao Sr. Carlos Henrique de Meio
por ocasião de sua posse como Coordenador Regional da Fundação
Nacional de Saúde em Minas Gerais - FUNASA. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 19612003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que se tomem
providências para o retorno do funcionamento do Posto da CEMIG no
Distrito do Barreiro. (- A Comissão de Defesa o Consumidor.)

N° 197/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso ao Clube Atlético Mineiro, por seus 95 anos
de fundação. (- A Comissão de Educação.)

N° 19812003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso à Rádio Educadora AM 1010, de Coronel
Fabriciano, por seus 35 anos de fundação. (- A Comissão de
Transporte.)
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N° 199/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando sejam

formulados votos de congratulações com o 14° Grupo da Artilharia de
Campanha - Grupo Fernão Dias - pelos 85 anos de sua criação. (- A
Comissão de Segurança Pública.)

N° 200/2003, da Deputada Jô Moraes, solicitando sejam formulados
votos de congratulações com o Diretor-Presidente da Associação de
Contribuintes do IPSEMG/ASCON pela passagem do 8 0 aniversário
de fundação dessa entidade. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 201/2003, do Deputado Laudelino Augusto, pleiteando seja
solicitada ao Diretor do DER-MG cópia do contrato de execução da
pavimentação da rodovia MG-347, no trecho que liga Maria da Fé a
Cristina, e em que solicita informações a respeito dessa rodovia. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 202/2003, do Deputado Miguel Martini, solicitando sejam
formulados votos de congratulações com a Fundação João Paulo li -
Sistema Canção Nova - pelos seus 25 anos de fundação. (- A
Comissão de Educação.)

Do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja realizado seminário no
Plenário da Casa com vistas a discussão da política urbana na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja realizado
seminário sobre a relação entre a mídia e a sociedade.

Do Deputado Bispo Gilberto, solicitando a mudança de seu nome
parlamentar para Gilberto Abramo. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Weliton Prado (2) e Rogério Correia.

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

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Município de Itajubá, pelo transcurso de seu
aniversário. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
pelo Deputado Laudelino Augusto.)

Comunicações
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das

Comissões de Transporte, de Segurança Pública, de Administração
Pública e dos Deputados Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Jayro
Lessa e Dinis Pinheiro.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.
O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, assessores, deixo registrados os pêsames ao ilustre
Deputado Paulo Piau, que, infelizmente, ontem, perdeu seu pai. E
importante que esse fato seja registrado nos anais da Casa.

Sr. Presidente, inicio o meu primeiro mandato nesta Assembléia,
sendo esta a primeira vez que ocupo a tribuna para discutir
importantes assuntos. Tive grata surpresa ao verificar o bom
relacionamento existente entre os Deputados e destes com a nossa
assessoria, que é competente. Esse bom relacionamento entre os
parlamentares se dá independentemente da agremiação partidária ou
da ideologia defendida por cada um.

Diferentemente do que ocorria nos últimos anos em nosso Estado,
na semana passada tivemos uma notícia que chamou a atenção não
só de Minas, mas de todo o Pais. Nós, da região do Pontal do
Triângulo Mineiro - na divisa dos Estados de São Paulo, Mato Grosso
do Sul e Goiás -, verificamos, ao longo de vários anos, que várias
empresas se transferiam para os Estados que citei.

Na semana passada, tivemos a notícia de um empreendimento da
ordem de R$50.000.000,00, vindo de outro Estado para instalar-se no
Pontal do Triângulo, mais precisamente na cidade de Frutal. Esse
investimento gerará emprego, renda e sobretudo modificará a relação
dos empresários brasileiros com o Estado. E importante destacar que
o Governo foi ágil, assim como foi ágil o Secretário de
Desenvolvimento Econômico, Wilson Brumer, ao receber empresários,
Prefeitos e Deputados da região, destacando o que o Governo poderia
ou não fazer para fechar o negócio, trazendo-o para Minas.

No jornal "Estado de Minas" de domingo, 16 de março, foi publicada
matéria que nos chamou atenção, especialmente neste momento em
que Minas retoma a confiança dos empresários. O artigo diz: 'Há dois
anos, a revista britânica "Corporate Locator", bíblia dos especialistas
em atração de investimentos, ouviu de 100 grandes investidores uma
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revelação para muitos surpreendente. Perguntados sobre quais os
fatores determinantes para a escolha do local do investimento, eles
não tiveram dúvida: a atitude governamental encabeçou a lista".

Nesse aspecto, enaltecemos a atitude do Governador Aécio Neves,
que, sem dúvida, valoriza o grande diferencial para que retomemos os
investimentos, evitando que as empresas deixem nosso Estado. Isso
é fundamental para que haja aumento do número de empregos, da
arrecadação e do PIB em Minas, que se encontra numa difícil situação
financeira. Esse é um dos caminhos que vislumbro para essa
retomada.

Portanto, a participação experiente e jovem do Governador Aécio
Neves coloca o Estado na rota dos investimentos brasileiros e
estrangeiros.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - E uma alegria ter, como
companheiro de bancada, essa grande liderança do Triângulo Mineiro.
V. Exa. traz a experiência do trabalho em comunidade. Com  certeza,
desempenhará papel importante não só em defesa daqueles que o
elegeram, mas de todo o povo mineiro, com visão moderna e
avançada da política. Precisamos de desenvolvimento social e paz -
pressuposto do equilíbrio social. Comungo, pois, com V. Exa.,
empenhando-me nessa questão. Sei e sinto na pele, como cidadão
mineiro da minha querida Divinópolis, o que o desemprego está
fazendo com a população mineira.

Divinópolis tem perdido empresas, assim como perdeu, no ano
passado, a Kaiser, para nossa tristeza. Temos esperança no Governo
Aécio Neves.

Também fomos recebidos, na última semana, pelo Secretário Wilson
Brumer. Senti o mesmo encorajamento demonstrado por V. Exa.
Temos uma luz no fim do túnel com o nosso Governador, que tem ido
ao exterior com o objetivo de reabrir os canais fechados pelo Governo
anterior.

Minas Gerais, com atitudes irresponsáveis, perdeu espaço nos
cenários nacional e mundial, e nosso Governador está reabrindo os
canais com seriedade e competência. Temos que nos unir a ele e, por
isso, parabenizo V.Exa. pelo trabalho sério que está fazendo em prol
do Triângulo Mineiro. Obrigado.

O Deputado Zé Maia* - Muito obrigado. Juntamente com V. Exa. e
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com todos os demais colegas, temos papel muito importante em
dar sustentação às políticas que o Governador Aécio Neves quer
implementar.

Queria destacar, ainda, a sensibilidade do Prefeito de Fruta], da
Câmara de Vereadores, que aprovou a doação do terreno para que os
empresários nele se instalassem, e a participação minha e a do
Deputado Federal Nárcio Rodrigues, que aproximou o Governo dos
empresários e do município. Ao mesmo tempo em que recebemos
essa grande notícia, recebemos outra triste, de uma cooperativa
paulista, que fazia captação de leite no Pontal do Triângulo, na região
de Frutal e de Iturama, a qual deu calote nos produtores rurais, que já
passam por enormes dificuldades financeiras, da ordem de
R$3.000.000,00. Em razão disso, encomendamos estudos técnicos à
EMATER e procuraremos a assessoria da Assembléia Legislativa
para que seja criado o projeto do leite seguro e o produtor possa ter
mais garantias. A exemplo do que ocorre no sistema financeiro, em
que um patrimônio é colocado em mãos de terceiros com a garantia
de que não se perca o investimento, igual tratamento merece o
produtor rural, que deixa o seu patrimônio em nome das empresas
que fazem a captação de leite em Minas Gerais e fica por 50 dias sem
receber pela entrega do seu produto. Quando se coloca dinheiro no
Banco, que garantia tem o correntista se o Banco quebrar? Isso foi
resolvido com a criação de um fundo, que socorre os correntistas.
Temos que criar um fundo, um seguro, para que as empresas
captadoras de leite façam uma contribuição mensal. E que se crie um
gestor para esse fundo, pois, quando uma empresa do setor de
captação de leite tiver dificuldades financeiras, esse fundo fará o
pagamento ao produtor rural. Temos que destacar as dificuldades que
o setor produtivo vem sofrendo nesse sentido. Portanto, essa é uma
discussão a ser tratada, primeiro, tecnicamente, depois, através de
debate sobre a criação desse fundo. E importante que, além de o
fundo pagar ao produtor o seu direito, tente receber da empresa que
lhe deu o calote através do patrimônio que restou, além de promover
enérgica ação da lei, responsabilizando civil e criminalmente Diretores
de empresas captadoras de leite que não pagam os produtores rurais.
Essa é uma proposta que faremos a fim de dar tranqüilidade a um
setor que sofre muito.
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Venho do Triângulo. E comum dizerem que o Triângulo é uma

região muito rica - o que não deixa de ser verdade -, mas que carece
de, muitos investimentos.

E importante destacar que no Triângulo ainda temos de 7 mil a 10
mil propriedades rurais sem eletrificação rural. Temos uma malha
viária em que os vales do Paranaíba e do rio Grande, duas regiões
importantes do Pontal do Triângulo, não recebem nenhuma rodovia
asfaltada que os liguem. A malha viária do Triângulo é deficiente,
gerando o empobrecimento de Minas. Se o Triângulo recebesse
investimentos, a produção e a arrecadação de impostos aumentariam,
e, evidentemente, o PIB, a renda do povo mineiro, também
aumentaria.

Portanto, embora se tache o Triângulo de região rica, temos grandes
deficiências. Se aceitarmos a condição de riqueza do Triângulo, a
região poderá contribuir muito para Minas - caso receba investimentos
-, aumentando a produção e a arrecadação de impostos.

Destaco que temos, no Triângulo e no Pontal do Triângulo - regiões
denominadas como ricas -, várias casas nas zonas rural e urbana que
não possuem banheiro. Temos grande déficit habitacional. Destaco
um caso que me chamou a atenção. Fiz campanha visitando pessoas
de casa em casa. Cito os Bairros São João e Santa Vitória, uns dos
mais pobres, sem dúvida, de Minas Gerais, localizados nas regiões do
Triângulo e do Pontal do Triângulo.

Quanto maior for o investimento no Triângulo, maior será o retorno
para o Estado; maior será a contribuição do Triângulo para o
crescimento do PIB do Estado e para gerar maior arrecadação de
impostos.

Quando se tala do Triângulo - por exemplo, nas minhas viagens -, é
comum que perguntem se sou de Uberaba ou de Uberlândia. Destaco
aqui a presença de vários Deputados de Uberaba e de Uberlândia, os
quais enriquecem esta Casa. Mas, embora essas cidades ocupem em
nossa região e no Estado uma liderança indiscutível, política e
economicamente, temos, além dessas cidades, uma região
denominada Pontal do Triângulo, abaixo do Triângulo, com um
potencial muito grande de desenvolvimento, a qual merece os
investimentos do Governo para seu desenvolvimento e contribuição
com um Estado mais desenvolvido.

rÁ



533
Destaco o bom desempenho do Governador Aécio Neves e o seu

esforço para resolver os problemas de Minas, a boa relação com o
parlamento, especialmente com esta Assembléia, convocando
Deputados Estaduais e Federais, que enriquecem o seu Governo,
para ocuparem as Secretarias do Governo.

Nesta Casa, temos de, independentemente da agremiação
partidária, somar esforços aos do Governador Aécio Neves, para que
Minas retome o seu crescimento e resolva todos os problemas.
Precisamos ter coerência. Não podemos ter discursos diferentes nos
planos municipal, estadual e federal.

Para encerrar, queria dizer que temos de cuidar do aparelhamento
do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal de Justiça. A dívida
ativa, hoje, são créditos da ordem de R$12.000.000.000,00, que, sem
dúvida, resolveriam o problema do Estado.

Deixando esse tema para outra oportunidade, venho a esta Casa
para defender os pequenos municípios, que precisam mais das ações
do Governo e dos parlamentares. Os grandes municípios
normalmente já são bem representados por grandes Deputados, e o
próprio Governo os enxerga. Os pequenos municípios precisam, sem
dúvida, de representação política para obter voz na Assembléia e no
Congresso Nacional. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Depuado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, público que nos vê pela TV Assembléia, solicitamos a
atenção dos novos pares e do munícipe de Belo Horizonte. Faço
questão de ler o oficio que protocolarei, em mãos, Presidente,
Deputado Mauri Torres, a quem já tornei ciente das medidas adotadas
por mim. (- Lê:) "Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, com os meus cordiais cumprimentos venho
requerer forte e consistente intervenção política desta Assembléia
junto á Prefeitura de Belo Horizonte, para que problemas como o da
remoção e apreensão do caminhão de coco do Sr. Vicente Lopes -
que, há vinte anos, vinha trabalhando regularmente na praça em
frente ao Palácio da Inconfidência - não mais ocorram, como na
última sexta-feira, dia 14, por volta das 21h30min.

Não se trata apenas de denunciar o abuso de poder em relação ao
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administrado e regular cumpridor de leis, como, de fato, era a
situação do Sr. Vicente, de acordo com a farta documentação em
anexo. Mais do que o espanto, tivemos revolta ao presenciar essa
remoção feita na calada da noite e de forma ardilosa. Nessa situação,
não haveria mídia nem Deputado para defender o vendedor - já
quase enraizado na Praça da Assembléia e que atendia a todos nós.
O que observamos em relação aos fiscais da Prefeitura, Srs. Luiz
Fernando Carcerone e Fernando Carvalho, foi absoluto descaso no
tocante à necessária razoabilidade da atuação da administração
pública e, frise-se bem, ao respeito aos direitos envolvidos mesmo em
exercício do poder de polícia administrativa.

Como poderiam esses fiscais tão ciosos do seu "dever" de zelar pelo
espaço público urbano, sem prévio aviso, sem prévia comunicação de
decisão administrativa, sem abertura de ampla defesa e contraditório,
aplicarem a pena de remoção e apreensão do veículo, sem que
tivessem sido respondidos os requerimentos do Sr. Vicente, para
cbter autorização de uso do espaço em questão? Como poderiam tê-
lo retirado de onde estava se seu proprietário vinha, desde 2001,
buscando, em vão, lutar contra a morosidade do setor de
regularização das atividades dos comerciantes ambulantes? Como - e
esse é ponto mais grave - puderam os ditos fiscais se apoiar na auto-
executoriedade e imperatividade do poder de polícia administrativa
para danificar o patrimônio do Sr. Vicente - porque o caminhão de
coco, em razão de sua condição estática de mais de vinte anos, e por
já não contar com boa suspensão, estraçalhou-se em frente à CEMIG,
na Av. Barbacena -, sendo que a ele só faltou o alvará de autorização
de uso de espaço público para fins comerciais, porque foi a própria
Prefeitura que não encaminhou a tempo e a contento seu pedido?

Fica em nós, então, a pergunta: tendo sido o Sr. Luiz Fernando
Carcerone responsável pela ordem de serviço que possibilitou ao Sr.
Fernando Carvalho simplesmente ultrapassar qualquer limite da
razoabilidade, mesmo diante deste Deputado que vos escreve, como
pôde desconsiderar as correspondências autenticadas que o Sr.
Vicente lhe encaminhava, solicitando-lhe a regularização do uso do
espaço público ocupado pelo caminhão de coco?

Ora, na administração pública, para qualquer medida que afete ou
implique risco de afetar direitos de terceiros devem ser abertos
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processos administrativos, sob pena de desobediência manifesta
ao norte crucial da legalidade.

Repito uma vez mais a pergunta: como puderam remover e
apreender patrimônio de um administrado, na condição de
comerciante que ocupava espaço público, sem antes terem
respondido à demanda, anterior, de que sua situação fosse
regularizada? Não poderiam ter desconsiderado a existência desse
processo em curso e iniciar um procedimento de imediata autuação,
remoção e apreensão.

Qual poder de policia administrativa é esse, Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais? Qual poder de
polícia é esse que permite aos fiscais circularem na contramão das
ruas, que permite aos fiscais depredarem o patrimônio individual,
mesmo após terem sido alertados por nós de que o caminhão não
suportaria a medida em pauta? Qual poder de policia é esse, enfim,
que desconsidera tanto o pedido anterior do administrado, de
regularização de sua condição, quanto a relação histórica
estabelecida pelo comerciante com o próprio espaço urbano? Qual
poder de polícia é esse que passa por cima do caráter social de uma
família estruturada há mais de vinte anos no comércio de coco e caldo
de cana, sem afetar ninguém, sem descumprir as leis e, ainda,
sempre pagando os tributos devidos?

Não é a primeira vez que nós, Deputados, somos afrontados com a
arrogância e o abuso de autoridade dos fiscais da prefeitura em
relação aos ambulantes da Assembléia. Lembro-me do episódio em
que os Deputados Durval Angelo, João Leite e Dinis Pinheiro - como
eu, na última sexta - foram desrespeitados ao tentarem intervir em prol
de quem não tinha como se defender.

A nenhum gestor da coisa pública é dado furtar-se ao cumprimento
daquilo que é do interesse público, e este anda longe da
arbitrariedade daqueles que não se dispõem a assimilar o
contraditório e a motivar os próprios atos com base na razoabilidade.
O entendimento do que seja interesse público - e essa lição sempre
tivemos conosco - não pode jamais advir da aplicação cega e rasteira
da lei, quanto mais de uma ordem de serviço mal ajambrada, pois, ou
estará amparado na garantia dos direitos individuais e da construção
discursiva em relação ao caso concreto, ou sempre será ficção
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perigosa na cabeça de nossos gestores públicos.

Por todas essas razões é que fico aguardando as providências que
V. Exa. considerar cabíveis. E assim, certo de poder contar com a
atenção de V.Exa., antecipo meus protestos de estima e
consideração".

Faço questão de frisar que aguardo as devidas providências, que,
certamente, o Presidente desta Casa tomará. Além disso, nas últimas
eleições municipais, fui leal aliado e sei que o Sr. Prefeito não
compactua com tais arbitrariedades. Assim certo, estarei aguardando
as medidas administrativas a serem tomadas, especialmente em
relação ao Sr. Luiz Fernando Carcerone.

Na ocasião, fiz questão de solicitar a presença da Polícia Militar para
redigir boletim de ocorrência, constatando que o caminhão do Sr.
Vicente foi totalmente danificado em frente ao prédio da CEMIG, na
Av. Barbacena, mesmo este Deputado tendo alertado o fiscal, Sr.
Fernando Carvalho, que, diga-se de passagem, é mal-educado e
despreparado para cumprir a sua missão.

Entendo que a Assembléia não pode continuar calada diante de tais
fatos. Não é a primeira vez que fiscais da Prefeitura vêm praticamente
dentro da Assembléia desrespeitar os Deputados e afrontar este
Poder. Esperamos que as providências sejam tomadas.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, faço questão de apartear V. Exa., não apenas para
parabenizá-lo por sua sensibilidade social, mas também para dar-lhe
razão. Quero testemunhar que V. Exa. me ligou por diversas vezes.
Tentei resolver esse problema com vários agentes da Prefeitura e
recebi apenas negativas e respostas evasivas. O problema não foi
solucionado. Enquanto o Deputado Sargento Rodrigues tentava
convencer o fiscal a não fazer execução naquele dia e naquele
horário, o Líder do Bloco PT-PC do B na Assembléia estava tentando
conseguir, junto à Prefeitura, alguma intermediação no processo.
Infelizmente não conseguimos, e o caso acabou como foi narrado pelo
Deputado Sargento Rodrigues. Queria parabenizá-lo mais uma vez,
não só pela atitude de trazer aqui esse problema, mas também por ter
tentado, naquela noite de sexta-feira, dar um final mais feliz e justo ao
problema.

Queria fazer coro com V. Exa. lembrando que não é a primeira vez
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que isso acontece. V. Exa. lembrou o ocorrido com o Deputado
Dinis Pinheiro, aqui presente, e com o Deputado Durval Angelo. Os
dois tentaram, em vão, fazer com que o proprietário do carrinho que
está aqui há anos vendendo bala fosse retirado, de forma brutal, da
frente da Assembléia Legislativa. Essa foi a questão que inicou toda
aquela polêmica, com manchete no jornal, sobre o embate entre o
Legislativo e o poder público municipal. Depois desse fato houve uma
guerra fria, surda, quando ambulantes passaram a lotar os passeios
da Assembléia Legislativa, orientados que foram, segundo vários me
disseram, pela própria administração da Regional Centro-Sul, através
da fiscalização, que solicitava que viessem para cá para mostrar aos
Deputados a baderna que a rua viraria por falta de ação dos fiscais.
Lotavam os passeios da Assembléia para tentar inviabilizar os
processos dos outros. Agora, como numa vingança, aproveitando o
vácuo criado com a saída do Vereador Carlão, que estava na
Regional Centro-Sul, e a entrada de novo Secretário, Fernando
Cabral, que não conhece o fato, vieram afrontar novamente o Poder
Legislativo, numa briga pessoal e insana que leva ao prejuízo dos
vendedores ambulantes. Sou obrigado a concordar com V. Exa. Em
nome da bancada, falo que estamos dispostos a ir com V. Exa até o
Prefeito pedir o ressarcimento do prejuízo do proprietário e a
legalização do seu negócio. Parabenizo V. Exa. e deixo aqui meu
apoio pessoal.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao Deputado Rogério
Correia pelo aparte e pela postura firme e isenta, sabedor que é do
compromisso que tem com a administração "petista" nesta Capital.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Mais uma vez tenho a
felicidade de parabenizá-lo pelo trabalho sério que já demonstrou em
quatro anos, sendo reeleito com votação superior. A Bancada do PFL
está totalmente de acordo com sua postura. Sentimo-nos honrados
quando assistimos a um defensor dos interesses da população
manifestar-se, ao ver um ato covarde e insano praticado, mais uma
vez, em frente a um Poder, que é a Assembléia Legislativa. Acho até
que isso está acontecendo um pouco demais e que tem faltado uma
gerência mais firme envolvendo fiscais e os chamados "guardinhas"
da BHTRANS. Sem querer menosprezá-los, há pessoas boas na
BHTRANS, mas uma parte desse órgão demonstra falta de educação
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e mostra, acima de tudo, possuir um poder exagerado. Fiscal deve
cuidar de coisas sérias e que realmente tragam prejuízo à população.
Enquanto se preocupam com os trabalhadores, há vários bandidos
agindo em Belo Horizonte. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Parabenizo V. Exa.,
Deputado Sargento Rodrigues, por seu brilhante pronunciamento.
Sem entrar no mérito da questão, acho que houve uma verdadeira
agressão constitucional. Não vamos discutir a situação em que se deu
o fato, porque, na verdade, o poder público praticou ato de violência.
Mais do que nunca, juntamente com o Prefeito, precisamos encontrar
uma solução.

No momento, a tutela jurisdicional é imprescindível para a garantia e
o resguardo dos direitos que já foram feridos. Somente com o amparo
do Poder Judiciário, poderemos garantir a lesão sofrida pelo
comerciante. Congratulo-me com V. Exa. e coloco-me a sua
disposição nessa frente em defesa dos legítimos direitos de um
cidadão que, por mais de 20 anos, vem trabalhando ativamente. Esse
comerciante sofreu um ato de violência sem o mínimo amparo legal.
Consultamos os anais do Poder Judiciário, e não encontramos
nenhuma ordem judicial que determinasse a retirada do veículo.
Parabéns!

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço aos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Alberto Bejani.

Sr. Presidente, solicitarei ao Presidente da Assembléia Legislativa
atenção especial com a polícia interna da Casa para que fique atenta,
a fim de que agentes públicos municipais de Belo Horizonte não mais
transponham os limites deste Poder. Entendemos que a afronta foi
além daquilo que poderíamos aceitar, do razoável. Portanto, não é
admissível.

Solicitarei audiência ao Prefeito Fernando Pimental - para tanto,
convidarei a Bancada do PT para acompanhar-nos e também ao
Presidente da Assembléia Legislativa, que já se comprometeu
conosco - a fim de lhe perguntar quem ressarcirá os danos causados
ao bem privado do Sr. Vicente, que está com a família totalmente
desestruturada. Trata-se de mais uma família que se encontra
completamente arrasada pela ação inconseqüente e destrambelhada
do Sr. Luiz Fernando Carcerone, autor dessa forma agressiva de se
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fazer a fiscalização por parte do poder público municipal.

Sr. Presidente, não é a primeira vez que este Poder é afrontado por
fiscais da Prefeitura. Iremos até às últimas conseqüências, mas
queremos ver os direitos dessa família ressarcidos. Não podemos
desampará-la, mesmo que se tenha de mobilizar toda a Assembléia
Legislativa. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputados,

Deputadas, cidadãos e cidadãs que acompanham esta reunião
ordinária, ontem, no final da noite, início da madrugada, acompanhava
o noticiário de algumas emissoras de TV a respeito do andamento
dessa possibilidade, infelizmente de insanidade, da guerra.

Chamou-me a atenção a entrevista de uma mãe iraquiana com
recém-nascido no colo, resumindo o sentimento de muitos. Disse que
"a única coisa que queremos é a paz e o direito de viver".
Provavelmente, não refletiu sobre o impacto que essa decisão
unilateral trará à ONU, ao Conselho de Segurança e ao direito
internacional. Num gesto de afrontamento, faz prevalecer a força
sobre o direito. Representa uma conseqüência estratégica grave à
diplomacia internacional. Talvez essa mãe não tenha pensado nisso,
mas na sua vida. Também não refletiu sobre os impactos econômicos,
muitos especulativos, que a guerra ocasionará ao mundo,
principalmente aos países menos protegidos, nem sobre os custos
econômicos. Nesses dias, o Congresso americano aprovou recursos
de 90 ou 100 bilhões de dólares para o início da guerra, que poderiam
financiar programas mundiais de combate à fome ou serem
canalizados para a reconstrução do continente africano, hoje
completamente desintegrado.

E lamentável a posição do Ministro Tony Blair, enfrentando inclusive
resistência em seu próprio partido, com demissão de ministros e votos
contrários, mas não suficientes para derrotá-lo politicamente. Estamos
à beira de uma guerra insana, que afronta a consciência de todos.
Essa mãe iraquiana traduz o sentimento de todos nós: o sagrado
direito à vida de inocentes. Além da perda inestimável e irrecuperável
de vidas, a guerra deixará um cenário ainda mais fúnebre.
Economicamente, afetará as relações internacionais e, sob a ótica de
reações terroristas, haverá reações em cadeia. Portanto, temos que
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nos unir ao sentimento humanitário e ao pensamento estratégico,
enquanto um país que, felizmente, adota política internacional mais
agressiva. Da mesma forma que me comovi com a mãe iraquiana,
fiquei apreensivo com os desdobramentos negativos para a paz
mundial e orgulhoso com a declaração inequívoca do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

O nosso Presidente disse, com todas as letras, que os Estados
Unidos da América não têm o direito de dizer e de impor o que é bom
ou ruim para todo o mundo, para o conjunto das nações. Foi uma
afirmação corajosa do Presidente Lula, porque, até há pouco tempo,
nosso ex-Presidente, Sr. Fernando Henrique Cardoso, era uma
espécie de comentarista da ordem internacional, um assistente,
telespectador do jogo de forças internacional.

Agora não, o Brasil tem um Presidente que verbaliza o sentimento
de seu povo e, a despeito de nossa vulnerabilidade externa, de nossa
dependência econômica e de nossas relações comerciais com os
Estados Unidos, colocou, de maneira clara, que a prioridade para o
mundo é a paz, e não a guerra. Isso enobrece o nosso País e nos faz,
de novo, acreditar que o Brasil tem um governante à altura de seu
povo e que não será simplesmente um caudatário de decisões
insanas e irresponsáveis tomadas por governantes sem
responsabilidade social.

O nosso santo Papa João Paulo II também coloca mensagem
importante: essa responsabilidade será cobrada pela história. Há
alguns dias, tive a oportunidade de presenciar a estréia de um
belíssimo filme de Roman Polanski, o Pianista - aliás, ladeado por
nosso Senador Eduardo Azeredo. Assistindo ao filme, pensava: Como
a humanidade chegou àquele ponto, com o extermínio em massa de
famílias inteiras, com os guetos na Polônia? Hoje, estamos a algumas
horas do massacre, de um genocídio que não precisava ser levado a
cabo.

Não defendemos Saddam Hussein, muito pelo contrário. Temos que
combater a fabricação e o uso de armas químicas e biológicas, e
queremos regimes cada vez mais democráticos, mas não atingiremos
esse objetivo com a força. Mais uma vez, conforme informação da
Deputada Jô Moraes, o Conselho de Segurança da ONU reafirma sua
posição de deixar os inspetores no País e exigir o seu desarmamento,
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mas sem o uso da força, pois guerra gera guerra e mais violência.

Somos contrários à guerra e estamos orgulhosos de ter um
Presidente que verbalizou nossa posição. E importante que possamos
traduzir o nosso sentimento de indignação em cada lugar do mundo.
O rei do mundo, Sr. Bush, vai contra o Conselho de Segurança da
ONU, a opinião pública mundial e, sobretudo, a sensatez.

Guerra, nunca mais! Guerra contra a fome, sim. Guerra pela guerra,
não.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado, quero
cumprimentá-lo por esse pronunciamento. Como acabou de dizer,
queremos guerra à fome, e não guerra ao ser humano e à vida.
Enquanto o nosso Presidente combate a fome, o Presidente Bush, no
seu desenfreado desejo de poder, quer acabar com os iraquianos,
porque quer o seu petróleo. Todos sabemos disso, apesar de ele
tentar camuflar seus objetivos.

Não posso deixar de mencionar a importância dessa atitude do
Presidente Lula e de Presidentes de outros países, somadas à do
Papa João Paulo II, que tem envidado todos os esforços pela paz e
que, durante toda a semana, fez com que a prioridade de todo o seu
Ministério fosse tentar uma negociação para se evitar essa guerra.

Nessas últimas horas, temos que unir nossos corações em um só,
no mundo inteiro. Todos os cristãos e os que têm fé nesse único Deus
de todos os povos devem rezar para que haja reversão nesse quadro
e para que o nosso mundo não veja uma iminente terceira guerra
mundial. Precisamos nos unir e acreditar que é possível lutar contra
essa situação. Temos de incluir esse pedido em nossas orações e nos
unir aos esforços do mundo inteiro em suas manifestações públicas
contra a guerra. Amanhã, esta Casa fará manifestação pública.
Pedimos a Deus que ouça o clamor dessas mães e dessas crianças
inocentes que estarão dando o seu sangue por causa do pecado
social e das nações que estão a serviço do poder. Pedimos a Deus
por esse povo que está dando seu sangue para construção de um
mundo mais fraterno com que tanto sonhamos.

A Deputada Jô Moraes (em aparte)* - Deputado André Quintão,
conheço o tamanho da sensibilidade de V. Exa. e posso entender com
que calor e emoção pronunciou essas palavras. Sem dúvida, a
imagem que usou nesse discurso tocou-me: a mãe com seu filho no
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colo. Veio-me imediatamente a lembrança das manchetes de
alguns jornais de hoje e das cenas transmitidas: grávidas pedindo
para serem submetidas a cesarianas, a fim de que seus filhos não
tenham que vir da dor do parto durante a guerra. Muitas mulheres
iraquianas, ao completarem sete meses de gravidez, passam por uma
cesariana, pois não têm a possibilidade de deixar que seu filho chegue
à plena gestação.

Por isso, com certeza, essa causa é nossa. Orgulho-me de integrar
essa Bancada e essa luta com V. Exa. e também de saber que esta
Casa, por meio de iniciativa da Mesa, promoverá amanhã, às
141h30min, um ato institucional pela paz. Essa manifestação carregará
grande valor simbólico porque, se as bombas não estão sendo
dirigidas ao nosso território hoje, amanhã poderão ameaçar as nossas
fronteiras. A Base de Alcântara, retirada da pauta pelo Presidente
Lula, o conflito na Colômbia e a tentativa de interferência na
Venezuela fazem com que essa guerra venha até nós.

Cumprimento V. Exa. e peço que estejamos aqui, amanhã, de
branco, reivindicando a paz no Iraque, nas fronteiras e em nossas
ruas.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputada Jô Moraes.
Sr. Presidente, congratulo-me com a Mesa. Esse espaço digno da

democracia representativa de Minas Gerais estará amanhã não
apenas expressando a sua indignação, como também se somando ao
movimento mundial. Infelizmente, não estamos sendo capazes de
sensibilizar ou de pressionar, como talvez pudéssemos, o Presidente
George Bush e seus aliados insanos, mas estamos fazendo a nossa
parte. Como sujeitos políticos, é importante não nos omitirmos nesse
grave momento. Como disse a Deputada Maria Tereza Lara, repito as
palavras do Papa João Paulo, que, como polonês, viveu as agruras e
o drama da Segunda Guerra Mundial: "Guerra nunca mais. O nosso
sonho é a paz".

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, imprensa, ouvintes e telespectadores da TV Assembléia,
pessoal da galeria e funcionários da Casa, venho à tribuna, primeiro,
para falar que muitos Diretores de hospitais estão preocupados com o
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fato de pacientes estarem desassistidos ou sendo atendidos
precariamente. Refiro-me ao IPSEMG, que, recentemente, empossou
a nova Diretora-Presidente. Confiamos nela e esperamos que faça
uma boa gestão, corrigindo distorções encontradas no IPSEMG, as
quais denunciaremos aqui, hoje.

O IPSEMG mantém inúmeras clínicas e hospitais conveniados em
todo o Estado para atendimento hospitalar do servidor público
estadual ou municipal, e o hospital cobra o que foi gasto do IPSEMG.
Muitos atendimentos são realizados, os pagamentos não são
efetuados, e, quando o são, já se passaram meses.

Os hospitais do interior não têm condições financeiras para custear
os atendimentos. Com base na Lei Complementar n° 64, de
25/3/2002, foi instituído o parcelamento do débito de quase
R$2.000.000.000,00 que o Estado, até então, devia ao IPSEMG. Hoje,
o Estado deve cerca de R$52.000.000,00 ao IPSEMG, concernentes
ao repasse da taxa de administração estipulada no art. 82 da referida
lei, e que ainda não foram repassados ao órgão. Essa taxa é referente
ao desconto em folha de pagamento dos servidores da ativa de todos
os Poderes, inclusive desta Casa. Já o valor informado pelo IPSEMG,
devido aos hospitais, gira em torno de R$36.000.000,00. O pior é que,
além de não pagar os valores devidos no ano passado, o orçamento
estourou, tendo o IPSEMG gasto muito acima do devido.

Sabemos que essa divida não começou no atual Governo, mas faço
um apelo ao Governador Aécio Neves para que interceda pela saúde
do nosso Estado, a qual vive uma crise sem precedentes, que atinge
especialmente os pequenos hospitais. Cito como exemplo os hospitais
da minha Curvelo: o Hospital Imaculada Conceição e o Hospital Santo
Antônio, que atendem pelo SUS e pelo IPSEMG e, ainda, os
servidores públicos municipais. Sobrevivem praticamente dos
recursos desses órgãos. Se não os recebem ou se recebem com
atraso, têm dificuldades inclusive com a própria manutenção, a própria
subsistência. Alguns hospitais já se encontram na iminência de fechar.
Queremos que os pacientes sejam bem atendidos e que os hospitais
não tenham prejuízos. Os hospitais estão sendo penalizados,
encontram-se impossibilitados de pagar os funcionários, de atender
bem os pacientes e sem verba para manutenção.

Quase todos os hospitais conveniados com o IPSEMG passam por
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situação crítica, que necessita ser revertida urgentemente. Caso
contrário, a saúde mineira caminhará para uma doença incurável e
irreversível, até com risco de morte. E preciso agir rapidamente.
Fazemos essa solicitação à nova Diretora-Presidente do IPSEMG,
Maria Coeli, ex-funcionária desta Casa, muito bem indicada pelo
Governador. Conhecemos sua capacidade e nos apresentamos como
parceiros, torcendo para que faça grande gestão e consiga corrigir as
anomalias que acontecem no IPSEMG.

Em segundo lugar, quero reforçar o que foi dito aqui pelo Deputado
Sargento Rodrigues e por outros que o apartearam. Registro minha
indignação com relação à retirada do caminhão rosa da Praça da
Assembléia. Segundo o que chegou ao meu conhecimento, a
BHTRANS simplesmente confiscou o caminhão, apesar do apelo dos
proprietários. Ele estava instalado na praça há mais de 15 anos. Um
pai de família teve seu ganha-pão arrastado pelas ruas próximas à
Assembléia - um caminhão antigo que servia como posto de venda de
água de coco e caldo de cana e que nunca atrapalhou ninguém.

Já quiseram fazer isso em outras épocas, mas usaram o bom-senso
e mantiveram o caminhão. Desta vez, a Prefeitura arrastou-o de
maneira violenta, tirando dali um trabalhador que vivia daquilo, que
não atrapalhava ninguém. Queremos mostrar a nossa indignação.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - V. Exa. aborda
muito bem o problema desse caminhão de coco. Quero lembrar aos
Srs. Deputados e a todos os telespectadores da TV Assembléia, TV
essa que nós criamos, que a praça tinha uma segurança a mais com
esse caminhão. Ontem, V. Exa. e vários outros Deputados foram
procurados por usuários que caminham na praça, pedindo intervenção
e colaboração desta Casa. Acredito que todos os Deputados, inclusive
os companheiros do PT, têm que entrar nessa luta. Precisam
conversar com o Prefeito de Belo Horizonte, Sr. Fernando Pimentel, e
mostrar a ele que o caminhão na praça fazia mais efeito que o próprio
posto da Polícia Militar. Ele afugentava os ladrões, os "trombadinhas"
mais que o próprio posto. Tivemos problemas quando no posto havia
policiais, o que não ocorria quando o caminhão estava ali.

Era um ponto turístico tradicional e muito conhecido em Belo
Horizonte. A praça da Assembléia Legislativa possuía uma obra,
aquele caminhão. Há tempos, quando o Sr. Eduardo Azeredo viu a
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necessidade da permanência do caminhão, concordou com os
moradores e com esta Casa em mantê-lo na praça. O Sr. Célio de
Castro, na época, também concordou. O Sr. Patrus também.

Essa é uma luta de todos os Deputados, principalmente dos
Deputados do PT. No entanto, o Partido dos Trabalhadores tira o
emprego, o trabalho do trabalhador. O PT de Belo Horizonte tirou dali
um trabalhador que mantinha sua família com aquele trabalho.

Salvo engano, estão falando que o proprietário do caminhão não
pagava o imposto. O imposto, para se ter uma idéia, Srs. Deputados,
era de R$80,00 por ano. E a Prefeitura, para ter motivo para tirar o
caminhão da praça, recusou seu recebimento. Falei com o
proprietário: "Meu filho, por que não depositou em juízo?" E ele
respondeu: "Falta de experiência, falta de saber". Eram R$80,00 que
ele tentava pagar e não conseguia.

O Deputado Rogério Correia podia, como líder do PT nesta Casa,
conversar com o Prefeito Fernando Pimentel, com o pessoal da
BHTRANS e procurar saber em que estava atrapalhando aquele
caminhão. Por que ficava ligado? Por que ficava estacionado? Nem
falo que ali ficava um caminhão, era uma obra de arte, um caminhão
antigo. Está na hora de o Partido dos Trabalhadores ajudar. Muito
obrigado.

O Deputado Doutor Ronaldo (em aparte) - Lembro uma coisa em
que, talvez, poucos Deputados prestaram atenção. Quem freqüenta a
praça da Assembléia observou. Não é somente um Deputado que tem
de ir ao Prefeito, mas toda a Casa, pois, para nossa posse, o
proprietário do caminhão fez questão de renovar a pintura do veículo.
Por isso, cabe-nos procurar o Sr. Fernando Pimentel.

O Deputado Doutor Viana - O proprietário informou à BHTRANS que
seu caminhão não circulava há vários anos, estando com o eixo
envelhecido e as rodas emperradas. Somente servia para aquele
propósito comercial. Parece que tal apelo não sensibilizou os fiscais.
Chamaram o reboque e arrancaram o caminhão rosa da praça, que se
desmantelou poucos quarteirões adiante. Houve necessidade de
chamar outro caminhão para juntar as partes do saudoso caminhão
rosa. Fato estranho é que, de acordo com o comerciante, a atitude foi
totalmente intempestiva. Os fiscais chegaram de surpresa, sem que
ele tivesse prévio conhecimento do fato. O caminhão rosa faz parte da
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cultura da Praça Carlos Chagas. Todas as pessoas que por lá
circulam, que ali fazem caminhada e passam momentos de lazer,
aproveitam para tomar água de coco ou calda de cana.

A BHTRANS não pode cometer arbitrariedades. Se o caminhão rosa
estava irregular, por que não foi retirado há mais tempo? Foi preciso
esperar mais de 15 anos para descobrirem irregularidades com a
licença ou o pagamento de taxas. Tais absurdos não podem continuar
a acontecer em lugar algum do Brasil, muito menos no nosso Estado,
na querida Belo Horizonte.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Quero também me
solidarizar com o pronunciamento a respeito do amigo que possuía o
caminhão e foi vitima da truculência de funcionários da Prefeitura, que
aqui vieram e o arrancaram à torça.

Há pouco tempo quiseram tirar o carrinho de doces que se encontra
aqui na frente. Os Deputados do PT brigaram, não permitindo que o
tirassem. Agora apelo aos Deputados do PT para que não deixem tirar
o caminhão. Tiraram, mas deve retornar. Fazia parte da paisagem.
Tirá-lo de lá é como cortar uma árvore da praça. O caminhão está ali
há muitos anos. Todos sempre simpatizaram com seu serviço. Não
podemos fazer nada que tire o ganha-pão de alguém.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço os apartes. Voltarei à tribuna
para falar de outro problema que é a questão das mesas e das
cadeiras dos bares, a partir das 18 horas, nas calçadas de Belo
Horizonte.

Agradeço ao Secretário Anastasia, ao Líder do Governo na Casa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, ao Vice-Líder que foi conosco até a
Secretaria de Planejamento e Administração para resolver questão
com relação aos servidores da extinta MinasCaixa, a qual o
Governador havia vetado. Com relação à vantagem pessoal, o
Secretário tez um despacho normativo, ontem, garantindo as
vantagens dos funcionários da extinta MinasCaixa, que o Estado e
nenhum outro órgão jamais irão tirar. Todo aumento do funcionalismo
incidirá sobre a vantagem pessoal, e essa vantagem é incorporada
quando da aposentadoria.

Agradeço ao Governo Aécio Neves, por meio do Secretário do
Planejamento, Dr. Anastasia, e aos que nos acompanharam nessa
luta em benefício dos funcionários da extinta MinasCaixa.
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O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Obrigado, Deputado

Doutor Viana. O assunto a ser abordado, que já foi discutido em
audiência com o Secretário Regional do Barreiro, diz respeito ao
trânsito. A comunidade do Barreiro, especificamente a do Barreiro de
Baixo, está sentindo-se lesada em seu direito de ir e vir. Existe,
portanto, insatisfação e incorformismo diante da falta de ônibus bairro-
centro nessa região.

A implantação da nova estação do BHBu5 tem causado grande
transtorno, porque os moradores eram servidos por mais de dez
linhas. Como Deputado majoritário, fui procurado pela comunidade,
que está inconformada com a situação. Havia uma linha de ônibus
que servia à região, havia mais de 20 anos, na Av. Sinfrônio
Brochado. Hoje, com a instalação da estação, os moradores próximos
à Rua José Brandão e às ruas lindeiras são obrigados a tomar um
ônibus, ir até a estação, descer e enfrentar filas para entrar em outro
ônibus. Não encontrando lugar, terão de ir em pé até o centro da
cidade.

O objetivo dessa nova estação é melhorar a vida dos moradores,
mas o modelo de transporte implantado tem causado muitos
transtornos, mudando várias vias de mão, passando para mão única
ou contramão. Os comerciantes também estão sendo prejudicados,
porque estão vendendo 20%, 30% ou 40% a menos.

Conforme solicitação da comunidade, fizemos uma visita ao
Secretário Regional do Barreiro, pedindo providências. No entanto, até
o momento, nada foi feito. Os moradores são obrigados a retornar
desnecessariamente à estação de ônibus, descer, enfrentar filas e
transitar no centro de compras, que é o "shopping", entrar em novo
coletivo, que os transportará ao centro da cidade. Ao retornarem,
ocorre a mesma coisa: a pessoa precisa ir à estação e tomar outro
ônibus, que a levará próximo à sua residência.

As vezes, as pessoas, para saírem de suas casas e pegarem a Av.
Olinto Meireles, que dá acesso à Av. Amazonas e à Via do Minério, a
fim de chegar ao Centro, são obrigadas a rodar seis ou sete
quarteirões para saírem da região do Barreiro. Então, a comunidade
está indignada, insatisfeita com a BHTRANS, com a administração,
porque até o momento nenhuma providência foi tomada.

Se o objetivo era melhorar a vida dos moradores, essa decisão tem
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atrapalhado e causado grandes transtornos à região. Mais uma vez
nos reuniremos com a comunidade, que está fazendo abaixo-assinado
nas igrejas, colégios e lojas, pedindo ao Prefeito e à BHTRANS que
retornem com esse ônibus, de modo a percorrer o sentido bairro-
centro, passando por toda a Av. Sinfrônio Brochado, Isso atenderá às
necessidades da população. As pessoas estão perdendo tempo, os
idosos vão à Estação, enfrentam filas e ainda dirigem-se a pé até o
Centro.

Estivemos duas vezes na Regional do Barreiro cobrando
providências, mas não houve bom-senso e compromisso por parte da
Prefeitura, da BHTRANS e do Secretário. Esperamos que medidas
sejam implementadas para melhorar, de vez, a vida dos moradores da
região do Barreiro. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 a Parte da reunião,
com a P Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 2 Reunião Ordinária, dos Requerimentos
nos 96 a 99/2003, do Deputado Célio Moreira, 102 a 105/2003, do
Deputado Domingos Sávio, 11512003, do Deputado Doutor Ronaldo,
121 e 122/2003, do Deputado Jayro Lessa, 123/2003, da Deputada Jô
Moraes, 135/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, 136/2003, da
Deputada Vanessa Lucas, 138/2003, do Deputado Doutor Ronaldo,
140/2003, do Deputado Adalciever Lopes, 142/2003, da Deputada
Ana Maria, e 151/2003, do Deputado Leonardo Quintão; de
Segurança Pública - aprovação, na P Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 95/2003, da Deputada Ana Maria; e de
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Administração Pública - aprovação, na P Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n os 85/2003, do Deputado Djalma Diniz, 126/2003, do
Deputado Leonardo Moreira, 12912003, da Deputada Marília Campos,
139/2003, do Deputado Adalciever Lopes, e 141/2003, da Deputada
Ana Maria, com emenda do Deputado Carlos Pimenta, e rejeição do
Requerimento n° 152/2003, do Deputado Roberto Carvalho; e pelos
Deputados Jayro Lessa - informando sua renúncia à vaga de membro
suplente na Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.); e
Dinis Pinheiro - indicando o Deputado Sidinho do Ferrotaco para a
vaga de membro suplente na Comissão de Direitos Humanos (Ciente.
Designo. As Comissões e cópia às Lideranças.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Weliton Prado (2), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei nos 14 e 16/2003 (Arquivem-se os projetos.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rogério Correia,

solicitando tramitação em regime de urgência para o Projeto de
Resolução n° 309/2003. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

Veto Total à Proposição de Lei n° 15.341, que institui o Programa de
Apoio Financeiro à Escola Família Agrícola do Estado de Minas
Gerais. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando a
votação destacada do art. 3° da proposição. A Presidência defere o
requerimento em conformidade com o inciso XVII do art. 132 do
Regimento Interno.

Questão de Ordem
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O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, o requerimento do

nobre Deputado Rogério Correia já foi aprovado?
• Sr. Presidente - Foi deferido.
• Deputado Rêmolo Aioise - Solicito recomposição de quórum.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.
O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a

chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados.

Questão de Ordem
• Deputado Rogério Correia - O quórum de 39 Deputados é

pequeno para votação do projeto. Nesse caso, como a Bancada do
PT está defendendo, encaminharemos a votação para a derrubada do
veto. Evidente que não permaneceremos com o quórum, porque 39
não conseguiríamos. Pediria a V. Exa. que suspendesse a reunião por
5 minutos, visto que há uma coletiva sobre assunto importante da
UEMG. Há vários Deputados, além dos da Comissão. Assim, peço a
V. Exa. que taça nova recomposição de quórum, solicitando aos
membros das comissões e aos Deputados que estão na coletiva em
favor da LIEM a presença no Plenário para votação. Essa é a
questão de ordem levantada a V. Exa.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados.

Portanto, há quórum para votação. Votação do veto, salvo destaque.
A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c arts. 222 e 255
do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto
registrarão "sim", os que desejarem rejeitá-lo, registrarão "não". A fim
de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
• façam neste momento. Com a palavra, para encaminhar a votação,
• Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de
encaminhar a votação favoravelmente à rejeição do veto, portanto
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para quese votasse "não". A votação já foi acordada com a
Liderança do Governo, e hoje, pela manhã, o Deputado Padre João
esclareceu os motivos. No caso do art. 30, pedimos a manutenção do
veto, ou seja, no art. 3 0, voto "sim", mas no restante do projeto, voto
"não". Nesse ponto houve um acordo entre Governo e Oposição.

Trata-se da questão da escola agrícola, da família agrícola. O
Deputado Padre João, pela manhã, expôs a importância desse
projeto, que contribuirá - e muito - com Minas Gerais e com o próprio
Governador Aécio Neves, que também está inserido no tema nacional
do combate à fome. S. Exa. poderá utilizar-seb desse projeto em
benefício do povo mineiro.

Peço aos Deputados o voto "não" e, especialmente, peço à Bancada
do PT que aguarde a primeira votação, a fim de saber se há número
razoável de Deputados para termos a garantia da aprovação. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto, salvo destaque.
- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

Questões de Ordem
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, houve um erro de

encaminhamento. Quero declarar o meu voto. Meu voto é "não".
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, infelizmente

não foi registrado o meu voto. Como o voto é secreto, gostaria de
manifestá-lo de alguma forma que pudesse ser contado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai tornar a votação sem efeito,
porque houve um problema técnico no painel. A Presidência fará a
segunda votação e solicita aos Srs. Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação, o veto, salvo destaque.

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

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bispo Gilberto -
Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Gustavo Valadares -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauri Torres - Mauro
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Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Ohnto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto
Passos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila -
Weliton Prado - Zé Mala.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados. Votaram "não" 44
Deputados. Fica, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.341, salvo destaque. (A Promulgação.).
Votação do veto ao art. 3 0. Solicito aos Deputados que ocupem os
seus lugares. Em votação, o veto ao art. 3 0 .

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

Antônio Genaro - Biel Rocha - Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão -
Cecília Ferramenta - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio
- Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro
Nascimento - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo
Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Passos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados. Votaram "não" 4
Deputados. Fica, portanto, mantido, em turno único, o veto ao art. 30
da Proposição de Lei n° 15.341. Oficie-se ao Sr. Governador do
Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.347, que autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que
menciona. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c
os arts. 222 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", os que desejarem rejeitá-
lo, registrarão "não". Em votação, o veto.
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- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira

Júnior. - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha
- Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Fahim
Sawan - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudehno Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Maríka Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião H&vécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Votaram "não" 4
Deputados. Fica, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.347. Oficie-se ao Sr. Governador do Estado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 308/2003, da
Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a elaboração do Plano de
Carreira dos Servidores do Quadro Permanente da Secretaria da
Assembléia Legislativa e dá outras providências. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a Mesa discutiu

amplamente o projeto, inclusive com a participação dos funcionários
da Casa. Houve a retirada do projeto antigo, e a Mesa entrou com
outro, após ouvir várias reclamações e críticas, atitude pela qual
parabenizo seus membros. O PT julgava que dois pontos deveriam
ser mudados, e isso acabou sendo consenso. Um deles dizia respeito
ao fato de permitir que a Mesa fizesse as alterações sem a
participação do Plenário, o que foi revisto. Assim, no prazo de 120
dias, o Plenário apreciará o plano de carreira, o que é muito justo e
lógico.

O segundo item refere-se a uma salvaguarda que solicitamos da
Mesa, no caso de não haver a votação do novo Plano de Cargos e
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Salários: o de hoje teria, então, seus efeitos recolocados. Assim, a
Assembléia fica com a responsabilidade de fazer a votação, após a
discussão do projeto, pela Mesa e pelos funcionários, no prazo de 120
dias.

Sendo assim, encaminho favoravelmente à aprovação do projeto e,
mais uma vez, parabenizo a Mesa por sua sensibilidade, em especial
o Deputado IRêmolo Aloise, que acompanhou o processo, desde o
inicio, como relator, e o Deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT, que
levou as preocupações para a nossa bancada. Esperamos que esse
plano de carreira seja discutido amplamente com os funcionários, pois
muitas modificações devem ser feitas. E o Deputado Adelmo Carneiro
Leão, em nome do Bloco PT-PC do B, já tem apontado a necessidade
de que a discussão sirva para que se dê uma carreira justa aos
funcionários da Casa, e nela deve constar um teto salarial, pois é
possível fazer uma carreira com maior homogeneidade de salários,
sem tantas distorções. Precisamos trabalhar para amenizá-las. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, estamos aqui para encaminhar favoravelmente ao projeto.
Em nome da Bancada do PDT, digo que esta Mesa, usando da
serenidade e do equilíbrio, teve acolhimento; e pão apenas este
parlamentar, como também os Deputados Durval Angelo, Sebastião
Navarro Vieira, Doutor Viana e outros, tivemos a oportunidade de
lembrar V. Exa. da importância de discutirmos a carreira do servidor
com todos desta Casa. Tive a oportunidade de conversar
pessoalmente com V. Exa. e de dizer que precisava ouvir o Colégio de
Lideres desta Casa e buscar um melhor apoio para a Mesa que, na
condição de Presidente, V. Exa. está conduzindo.

Em nome da Bancada do PDT, somos favoráveis. Temos a certeza
de que, com essa medida que adotou, teremos mais tranqüilidade,
pois sabemos que uma comissão de servidores estará discutindo,
junto com os Deputados, o destino da carreira do servidor da
Assembléia.

Parabenizo V. Exa. pela magnitude da sua ação, sabendo acolher o
pedido que nós, Deputados, lhe encaminhamos. Acredito que essa
Mesa, dando um grande exemplo e uma demonstração de
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maturidade, esteja certamente sensível à resposta dos Deputados
presentes que apoiaram V. Exa. Estamos encaminhando
favoravelmente. Muito obrigado.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, foi louvável e positiva a

posição da Mesa em acolher o que os diversos partidos e
parlamentares sugeriram, a fim de rever uma posição que fragilizaria o
Poder Legislativo. Com essa resolução, aponta-se um caminho.

Construir esse novo projeto dependerá do envolvimento de todos os
partidos e servidores. Percebemos um caminho, para o qual o
Governador Aécio Neves está apontando. A cada dia, a sociedade
está a exigir dos agentes políticos e públicos o exemplo. Administrar a
coisa pública é diferente de administrar a coisa privada; a postura tem
de ser diferente.

Aproveitamos este ensejo para propor que todos os parlamentares
comecem a pensar em um projeto de lei que está, por meio de
regulamentação, obrigando que todos os salários sejam publicados, a
fim de que o povo de Minas Gerais deles tenha conhecimento. Em
1995, fizemos a proposição desse projeto de lei, em que pedíamos
que a Assembléia Legislativa também fizesse parte do SIAR de Minas
Gerais. Agora que há transparência no Poder Legislativo, no que diz
respeito aos parlamentares, é hora de, ao definirmos essa estrutura
do Legislativo, garantirmos também a transparência.
A sociedade precisa saber quanto ganham parlamentares,

Desembargadores, Promotores Públicos, Procuradores Públicos,
Conselheiros do Tribunal de Contas e funcionários. Todos os Poderes
e órgãos deverão promover absoluta transparência. O Poder
Legislativo, no que diz respeito aos parlamentares, já deu o exemplo,
saiu na frente. Agora é preciso mostrar também aos funcionários
desta Casa e dos outros Poderes e órgãos. Assim, conquistaremos o
respeito da sociedade em relação aos poderes constituídos, que têm
uma missão nobre, qual seja a de fazer justiça social e a de
estabelecer relações justas. Fica aqui o encaminhamento do PSB,
favorável a esse projeto de resolução. Queremos vê-lo aprovado para
que tenhamos total transparência. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
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Mesa da Assembléia.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência comunica ao Plenário que o Sr. Governador

encaminhou a esta Casa, na tarde de hoje, e será recebida na reunião
ordinária de amanhã, mensagem trazendo as indicações dos titulares
das fundações e autarquias do Estado, para apreciação, nos termos
do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, se não me engano,

essa mensagem refere-se à apreciação, pela Assembléia, dos nomes
de Presidentes de fundações e autarquias. Enalteço a atitude do
Governador em remeter para esta Casa a apreciação desses nomes,
mas digo: até que enfim! Já estamos em meados de março. Na
verdade, o Governador foi designando, nomeando e corrigindo e, se
não tivéssemos feito cobrança, não sei quando esses nomes viriam,
se é que viriam. Foi preciso que a Oposição ficasse atenta para que o
Governador enviasse os nomes a serem sabatinados. Passaram-se
os meses de janeiro, fevereiro e metade de março, e os nomes não
foram aqui colocados.

Outro dia recebi um convite para ir à posse de Diretores da
UTRAMIG. Claro que o Presidente não estava lá, pois seria demais
empossá-lo. Porém, estava lá o Presidente designado - não fui à
posse, mas sei que estava - empossando os Diretores. Então, os
Diretores foram empossados por um Presidente designado, segundo
eles, temporariamente.
O Governador, ao designar e nomear, passou por cima da

Constituição do Estado. O Deputado Alencar da Silveira Júnior, como
membro da bancada governista, poderá dizer que os Deputados da
bancada oposicionista - PT-PC do B - somos apressados. Fiz questão,
Deputado Alencar da Silveira Júnior, de verificar que na legislatura
passada, em fevereiro, o Deputado Sebastião Navarro Vieira
apresentou projeto de lei solicitando que todos os nomes fossem
retirados, demitidos da designação e nomeação, porque o Governador
Itamar Franco havia passado por cima da Constituição.
Imediatamente, o Governador Itamar Franco remeteu os nomes para
a sabatina, que começou ainda no mês de fevereiro.

No entanto, parece-me que o Governador Aécio Neves ficou mal-
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acostumado com as leis delegadas, que já somam mais de 100.
Aliás, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Chico Simões, uma
representação da Bancada do PT, os Deputados Biel Rocha e Durval
Angelo estiveram no Ministério Público entregando uma série de
questionamentos sobre a inconstitucionalidade das leis delegadas.
Mas parece que o Governador se acostumou, pois foram mais de 100
leis delegadas. Nunca vimos isso na história de Minas Gerais. E de
sobra, como para tudo há delegação, achou também que podia ele
próprio fazer a sabatina. Deve ter sabatinado o Sr. Amilcar Viana
Martins. Ele deve ter sido sabatinado pelo próprio Governador. Mas
agora, felizmente, terá que vir à Assembléia para ser sabatinado.

Não temos nada contra os nomes que foram indicados, do ponto de
vista pessoal. A nossa bancada estará, junto com os demais
Deputados, fazendo o papel que cabe à Assembléia Legislativa de
sabatinar, que nada mais é que saber das qualificações técnicas, do
conteúdo, do que será feito em cada pasta, em cada fundação ou
autarquia. Se estão essas pessoas preparadas do ponto de vista da
Assembléia. Acho que esse é um processo normal, democrático,
salutar, realizado não só aqui, mas também em várias Casas
legislativas. Nesta Casa, essa foi uma inovação do Deputado Miguel
Martini, ainda na legislatura retrasada, e que ocorre também na
Câmara Federal. Hoje recebemos a visita do nosso futuro embaixador
de Cuba, o ex-Deputado Tilden Santiago, que tem se preparado para
a sabatina no Congresso Nacional. O próprio ex-Governador Itamar
Franco será sabatinado, já que foi indicado pelo Presidente Lula para
ser embaixador em Roma. Então, é um projeto salutar que faz com
que as pessoas se qualifiquem tecnicamente para uma representação
tão importante.

Quero, então, comemorar o fato de ter o Governador se
sensibilizado com as reclamações que fizemos, uma vez que remeterá
amanhã os nomes dos Presidentes das fundações e autarquias para
que sejam sabatinados.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, quando vejo
o companheiro Rogério Correia falando desse assunto, lembro-me de
que "recordar é viver". Nada como recordar o passado.

Quando vemos uma cobrança dessa natureza, cobrança essa que o
Deputado Miguel Martini sempre fez no Governo passado, lembramos
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que quando o PT estava no maior namorico - vamos no popular -
com o Governador Itamar Franco, também tivemos nomes indicados
pelo PT, naquela época, que não vieram a esta Casa para serem
sabatinados. Como a coisa muda. Antigamente era bodoque, agora
virou vidraça.

Errou o Governador Itamar Franco, que nunca mandou ninguém
para ser sabatinado. Aliás, mandou, no começo, uma meia dúzia e
depois esqueceu que havia essa lei do companheiro Miguel Martini.
Quando as mudanças nas secretarias começaram a ser feitas, foram
indicados alguns companheiros do PT que aqui não estiveram. Mas
não foi culpa deles, não. Nem mesmo o Presidente da Loteria Mineira,
Sr. Patente, que é o advogado daquele moço da federação de futebol,
indicado pelo Ministério Público, esteve nesta Casa para ser
sabatinado.

O que vemos hoje? Uma cobrança porque o sapato está apertando.
E vamos cobrar, porque o Governador Aécio Neves não mandou os
nomes para serem sabatinados.

Temos que lembrar também que no Governo passado muitos foram
aqueles que não foram sabatinados. Entraram e saíram do cargo. E
lógico que um erro não pode justificar o outro, mas tenho que lembrar
que quem pode falar de sabatina aqui, porque brigava, exigia e pedia
os nomes ao Governador Itamar Franco, é só o Deputado Miguel
Martini. Nunca vi um Deputado do PT falar, por exemplo, que um
nome indicado para superintendência ou presidência desse ou
daquele órgão, que fizesse parte de um segmento trabalhista,
devesse vir a esta Casa. Por que agora vem essa cobrança? Nesta
Casa, quem pode cobrar é o Deputado Miguel Martini, que, durante os
quatro anos do mandato passado, sempre lutou e brigou para fazer
jus à sua lei. O Governador não está fazendo mais que sua obrigação
de mandar esses nomes para cá. Porém acho que críticas como essa
não precisavam ser feitas, pois não foram feitas no passado. Muito
obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, pelo art. 164 do
Regimento Interno, peço a palavra, já que fui citado no
pronunciamento anterior. Disse na semana passada que o papel da
Oposição é estar atento. Estar atento quando se percebe que alguma
coisa no seu julgamento não está de acordo com a legislação, com a
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tramitação. E um excesso que o nobre Líder do PT cometeu ao
dizer que o Governador Aécio Neves mandou porque eles pediram.
Uma coisa não tem nada a ver com outra. O fato de eles estarem
atentos e perceberem que não tinham ainda acontecido não lhes dá o
direito de dizer que foi porque eles cobraram. Mesmo porque, fiz
questão de mostrar na Tribuna, com a lista de todos os nomes, que
eles não foram nomeados. Foram apenas designados
temporariamente.

O fato mais marcante foram os dois equívocos ocorridos, o do ex-
Deputado Amilcar Martins e, se não me engano, o do Instituto de
Previdência Militar. No dia 5 fez a nomeação equivocada e no dia 7
corrigiu. A fala do Líder foi posterior a isso. A lei delegada não foi
solicitada pelo Governador Aécio Neves, mas pelo Governador Itamar
Franco. Foi um grande ganho para o Estado, uma vez que deu maior
celeridade ao processo de ajustamento da máquina pública do
Estado.

O fato de terem sido 70, 80 ou 100 indica apenas que havia
desordem administrativa por um desgoverno praticado anteriormente.
Houve necessidade de mais modificações. O único indicativo é esse.
Não quer dizer que usou mais ou menos a legislação. Uma vez que a
lei delegada autorizava, dentro dos limites constitucionais,
determinadas mudanças, essas foram feitas objetivando maior
enxugamento da máquina pública. Diria mais: preparar a máquina
pública para o novo tempo que Minas Gerais está vivendo. O Governo
Aécio Neves tem dado mostras disso.

Sabemos que, pela vontade do Presidente da República, o Projeto
Fome Zero já teria decolado. A sociedade tem cobrado. Por que ainda
não decolou? Fala-se até em derrubar o Ministro exatamente pela
complexidade do processo.

Nós do PSB, que apoiamos o Governo Lula, sabemos que há uma
complexidade na máquina administrativa. Não basta apenas a
vontade. Vemos que o déficit assumido por Aécio Neves foi de
R$2.300.000,00. O déficit mensal que diziam ser de R$130.000,00 é
de R$180.000,00. Isso fez com que o próprio Governador tivesse de ir
ao exterior, envidando todos os esforços, tentando até impedir que
recursos de Minas não fossem retidos pelo Governo Federal. Ainda
estamos em 19 de março. O Governo ainda está começando. Todos
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os nomes estão sendo enviados, o que nunca aconteceu nos
Governos anteriores.

Parabéns ao Governador Aécio Neves, que honrou sua palavra. Já
estão aqui os nomes para serem sabatinados. Democraticamente,
esta Casa exercerá seu papel constitucional, ou seja, legislar e
fiscalizar. O objetivo daquela proposta de emenda à Constituição era
que a sociedade pudesse conhecer os indicados, no que diz respeito
à probidade e à competência. Estaremos fazendo isso nas comissões.
Portanto, ainda não foi dessa vez que a oposição teve razões para
criticar o Governo Aécio Neves.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, a minha fala continuará
na tônica do que sempre penso e na forma como pretendo proceder
nesta Casa, não com o intuito exclusivo de defender de maneira cega
uma ou outra posição, mas o de defender o fortalecimento deste
Poder, independentemente do partido de cada um dos colegas.
Assustaram-me as palavras do Deputado Alencar da Silveira Júnior,
que está nesta Casa há alguns anos, e as do Deputado Miguel
Martini, que falou sobre a lei de sua autoria, que obriga o Poder
Executivo a enviar os nomes para serem sabatinados. Infelizmente,
existem Governos que não obedecem, como ocorreu no ano passado.
Tudo transcorreu como se nada tivesse acontecido.

Para que existimos? Para ser um Poder responsável pela
elaboração das leis, além de manter o equilíbrio democrático entre os
três Poderes. Assim, se uma lei por nós elaborada for desrespeitada e
esta Casa não a fizer cumprir, também estaremos sendo
desrespeitados, independentemente de qual partido seja o
Governador.

Portanto, os Deputados Alencar da Silveira Júnior e Miguel Martini
foram omissos. Se realmente o Líder de hoje, que foi o autor da lei,
permitiu que o ex-Governador descumprisse a lei, esta Casa deveria
ter tido ação mais severa, não aceitando de maneira conivente,
somente usando microfones e a TV Assembléia. A sociedade tem de
sentir o peso deste Poder, que é o mais importante, com todo respeito
pelos outros dois. Se o Executivo executa para a sociedade, o
Judiciário julga a sociedade, somos a sociedade. Portanto, nenhum
dos dois Deputados está contribuindo para o fortalecimento deste
Poder. Por meio daquela emenda que estamos introduzindo na
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Constituição - e tivemos apoio magnífico do Líder da Maioria -
estaremos contribuindo para tornar todas as ações transparentes.
Esse é o principal papel do Poder Legislativo.

Não podemos, independentemente de sermos Situação ou
Oposição, praticar ações que não venham fortalecer, em primeiro
lugar, o Poder Legislativo. Essa é uma bandeira que deve ser
assumida por todos os parlamentares. Depois, discutiremos as idéias,
verificando as melhores, as piores e as que podem convergir. Temos
de estar unidos na defesa do Poder Legislativo. Justamente por causa
disso, pelo fato de não nos valorizarmos, o Legislativo fica muito
fragilizado, com risco de ser banalizado a todo momento, porque não
impomos, não fazemos acontecer a nossa vontade, a nossa
determinação. Essa reflexão, Deputado Miguel Martini, deve ser de
todos.

Não dá para justificar e comparar uma coisa com outra. Comparar a
não-emissão de nomes para esta Casa com o Programa Fome Zero é
misturar alhos com bugalhos. Dizer que o Governador saiu mdaqui
para ir lá fora abrir canais de recursos, levando em consideração o
desgoverno anterior, não é justificativa. O Fome Zero não decolou
porque, se houve desgoverno na época do Itamar, não podemos dizer
que, nos oito anos do Governo FHC, não foi maior. Não dá para
acabar com a fome em 70 dias, já que foi provocada em 502 anos,
sendo desses, oito anos do PSDB.

Divergências à parte, vamos combinar uma coisa: o que for votado
aqui e que tivermos por obrigação cobrar, que seja feito,
independentemente de partidos ou de quem quer que seja. Vamos,
acima de tudo, dar dignidade ao Poder Legislativo. 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 20, 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.) a. Levanta-se a reunião.

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO, EM
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27/2/2003

Às 141h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Maria Olívia, Leonardo Quintão, Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente "ad hoc", Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião
e informa aos Deputados que não há ata a ser lida, por se tratar da
primeira reunião especial, destinada a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e fixar o dia e o horário das reuniões ordinárias. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Leonardo Quintão para atuar como
escrutinador. Realizada a votação, é anunciado o seguinte resultado:
foram eleitos, para Presidente, a Deputada Maria Olivia e, para Vice-
Presidente, o Deputado Leonardo Quintão, ambos com quatro votos.
A Deputada Maria Olivia proclama a eleição dos referidos Deputados
e empossa no cargo de Vice-Presidente o Deputado Leonardo
Quintão. Este, por sua vez, empossa como Presidente a Deputada
Maria OUvia. A Presidente informa que a Comissão se reunirá todas
as quartas-feiras, às 14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo - Antônio Genaro.
ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS PROPOSIÇÕES
DE LEI N.°S 15.486, 15.487, 15.488, 15.489, 15.491, 15.492, 15.493,

15.494, 15.495, 15.499, 15.500 E 15.501, EM 27/2/2003
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Doutor Ronaldo e Bispo Gilberto, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente
"ad hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a
reunião, comunica que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira
reunião da Comissão. Informa ainda que a reunião se destina à
eleição do Presidente e do Vice-Presidente e à designação do relator.
O Presidente "ad hoc" determina à assessoria que proceda à
distribuição das cédulas de votação e solicita ao Deputado Doutor
Ronaldo que atue como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos,
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por	unanimidade,	para	Presidente	e	Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Sebastião Navarro Vieira e Doutor
Ronaldo. Após dar posse ao Vice-Presidente e ser por este
empossado, o Presidente agradece a confiança nele depositada e
designa os Deputados Biel Rocha para relatar os Vetos Totais às
Proposições de Lei n os 15.846, 15.487 e 15.488; Bispo Gilberto para
relatar os Vetos Totais às Proposições de Lei nos 15.489, 15.491 e
15.492; Doutor Ronaldo para relatar os Vetos Totais às Proposições
de Lei n

o
s 15.493, 15.494 e 15.495; e Jayro Lessa para relatar os

Vetos Totais às Proposições de Lei n
o
s 15.499, 15.500 e 15.501.

Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, informa que os membros da Comissão serão
convocados mediante edital, para reunião extraordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Doutor Ronaldo - Jayro Lessa

- Bispo Gilberto - Biei Rocha.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 12/3/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

José Henrique, Elmiro Nascimento, 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 Elmiro
Nascimento, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: "folder" e exemplar do jornal 'Turlago Notícias", de
fevereiro de 2003, referentes ao Circuito Turístico do Lago de Três
Marias - TURLAGO -, encaminhados pelo Sr. Urias Conrado, Gestor
do TURLAGO. Passa-se à 2 a 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 os 18, 33, 58 e 84/2003. 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
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vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Doutor Viana,
em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais para debater a preservação da
lagoa da Pampulha; e José Henrique, em que solicita sejam
convidados o Secretário do Turismo e o Presidente da TURMINAS
para exporem, perante a Comissão, seus planos para a política de
turismo do Estado; e seja convidado o Secretário de Desenvolvimento
Econômico para expor, perante a Comissão, as metas do Governo
referentes a sua Pasta. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Leonidio Bouças - Biel Rocha -

Paulo Cesar.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 18/3/2003
As 1 Oh3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Durval Angelo, Bonifácio
Mourão, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Paulo
Piau, por indicação da Liderança do Bloco PFL-PPB ), Gustavo
Valadares e Sidinho do Ferrotaco (substituindo este ao Deputado
Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do PL), 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 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 das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n°
83/2003, no 1 0 turno (Deputado Ermano Batista); 78/2003 (Deputado
Bonifácio Mourão); 81 e 115/2003 (Deputado Durval Angelo);
116/2003 (Deputado Paulo Piau); e a avoca a si a relatoria do Projeto
de Lei n° 123/2003. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência informa
que continua em discussão o parecer do relator, Deputado Bonifácio
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Mourão, sobre o Projeto de Lei n° 1/2003, que conclui pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer. Na fase de discussão dos
pareceres sobre os Projetos de Lei n° 14/2003 (relator: Deputado
Ermano Batista) e 16/2003 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
virtude de redistribuição), que concluem pela antijuridicidade,
inconstitucional idade e ilegalidade das referidas matérias, o
Presidente defere os pedidos de vista dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva ao Projeto de Lei n° 14/2003 e Ermano Batista ao Projeto de Lei
n° 16/2003. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Ermano Batista, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei n° 28/2003 com a Emenda n° 1, no 1°
turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sidinho do
Ferrotaco. Os Projetos de Lei n os 31, 51 e 47/2003 são retirados da
pauta, os dois primeiros atendendo-se a requerimento do Deputado
Sidinho Ferrotaco e o último a requerimento do Deputado Bonifácio
Mourão. Após discussão en/otação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucional idade, juridicidade e legalidade
dos Projetos de Lei n

o
s 33 com a Emenda n° 1 e 71/2003 na forma do

Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista); 64/2003 (relator:
Deputado Durval Angelo). Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do
Projeto de Lei n° 40/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a ser realizada no dia 19/3/2003, às 14h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares - Ermano

Batista - Bonifácio Mourão - Paulo Piau.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS
PROPOSIÇÕES DE LEI COMPLEMENTAR N OS 73 E 74, EM

18/3/2003
Às quinze horas, comparecem na Sala das Comissões os

Deputados Antônio Júlio, Durval Angelo e Gustavo Valadares,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Durval Angelo,
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 Complementar n°5 73 e
74 e a se discutirem e votarem proposições da Comissão. Passa-se à
1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, em turno
único, os pareceres pela rejeição do veto ao inciso III e ao parágrafo
único do art. 3° e pela manutenção do veto ao inciso VIII do art. 3° e
ao parágrafo único do art. 9 0 da Proposição de Lei Complementar n°
73 e pela manutenção do veto parcial à Proposição de Lei
Complementar n° 74 (relator: Deputado Durvai Angelo). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2003.
Antônio Júlio, Presidente - Durval Angelo - Gustavo Valadares.

ATA DA 2 a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO, EM
19/3/2003

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Maria Olívia, Antônio Genaro e Doutor Ronaldo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria OUvia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a eleger o Vice-Presidente. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Doutor Ronaldo a atuar como
escrutinador. Realizada a votação, é anunciado o seguinte resultado:
foi eleito para Vice-Presidente o Deputado Antônio Genaro, com três
votos. A Deputada Maria Olívia proclama a eleição do Deputado
Antônio Genaro e o empossa no cargo de Vice-Presidente. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões
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extraordinárias a serem realizadas amanhã, dia 20, às 10 e às 16
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Doutor Ronaldo - Laudelino Augusto -

Djalma Diniz.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 19/3/2003
As 14h30mim, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gustavo
Valadares e Paulo Piau. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Presidente informa'que continua em discussão o parecer
do relator, Deputado Ermano Batista, sobre o Projeto de Lei n°
28/2003, o qual conclui pela constitucional idade, legalidade e
juridicidade da matéria com a Emenda n°1. Após discussão e votação,
é aprovado o parecer. Os Projetos de Lei n os 6, 30, 13 e 45/2003 são
retirados da pauta; o primeiro, a requerimento do Deputado Gustavo
Valadares; o segundo, a requerimento do Deputado Leonardo
Moreira, e os dois últimos, a requerimento do Deputado Paulo Piau,
aprovados pela Comissão. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela constitucional idade, juridicidade e legalidade do Projeto
de Lei n° 25/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude
de redistribuição). Passa-se à Y Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Neste momento, comparecem ao recinto os Deputados
Leonardo Moreira e Pastor George. O Presidente recebe requerimento
do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja realizada audiência pública
com a finalidade de subsidiar o parecer sobre o Projeto de Lei n°
6/2003, proceder a estudos sobre a viabilidade da terceirização das
unidades prisionais bem como avaliar a situação da custódia de
presos em cumprimento da execução penal e o regime penitenciário
no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

rs



568
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Bonifácio Mourão - Leonardo Moreira -

Gustavo Valadares - Paulo Piau.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS
PROPOSIÇÕES LEI N OS 15.486 A 15.489, 15.491 A 15.495 E 15.499

A 15.501, EM 19/3/2003
Às 1 5h3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Doutor Ronaldo, Biel Rocha, Bispo Gilberto
e Jayro Lessa, 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 Jayro Lessa, 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 aapreciar
os pareceres dos relatores. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os pareceres pela manutenção dos vetos totais às
Proposições de Lei n os 15.489 (com voto contrário do Presidente),
15.491 e 15.492 (relator: Deputado Bispo Gilberto) e 15.495 (relator:
Deputado Doutor Ronaldo); e pela rejeição dos vetos totais às
Proposições de Lei n os 15.486 a 15.488 (relator: Deputado Biel
Rocha), 15.493 e 15.494 (relator: Deputado Doutor Ronaldo), 15.499 a
15.501 (relator: Deputado Jayro Lessa). O Presidente suspende os
trabalhos para que a assessoria proceda à lavratura desta ata.
Reabertos os trabalhos, o Presidente, em virtude de requerimento do
Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Doutor Ronaldo - Biel Rocha

- Bispo Gilberto - Jayro Lessa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N-

15.430
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 5/2003, publicada no "Diário do

Legislativo" de 20/2/2003, o Governador do Estado, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, li, da
Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição de Lei n° 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.

Atendendo ao disposto no "caput" do art. 222, c/c o art. 111, 1,
do Regimento Interno, foi constituída esta Comissão Especial para
emitir parecer sobre o veto, fundamentado nos seguintes termos a
seguir apresentados.

Fundamentação
A proposição de lei vetada tem por objetivo tornar obrigatória, nas

maternidades públicas do Estado, a adoção de medidas de segurança
contra a subtração de recém-nascidos, assim como a coleta de
amostras de sangue da mãe e da criança para tornar possível o
exame de DNA nos casos de troca de bebês.

O Chefe do Executivo, ao opor veto total à proposição de lei em
questão, alegou que a Secretaria da Saúde - SES -, ao ser
consultada, se manifestou contrária à sanção da referida proposição,
por entender que o projeto prevê tecnologia sofisticada e de alto
custo. Segundo a SES, as medidas vigentes, como a identificação por
digitais e o uso de pulseiras para o recém-nascido são, em grande
parte, efetivas na prevenção da subtração de bebês. A SES informou
ainda que as dificuldades financeiras para o custo do projeto são
grandes, e que existem outras prioridades em questão, tais como
maior oferta de leitos nas maternidades públicas, melhoria do
equipamento para atenção adequada às mães e aos recém-nascidos
e a contratação de mais profissionais para a área de assistência.

A matéria é louvável, uma vez que seu objetivo é aumentar a
segurança nas maternidades públicas, evitando-se, assim, os casos
de subtração e troca de bebês que, quando ocorrem, são muito
traumáticos para as famílias. Mas é oportuno ressaltar que,
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atualmente, o número das subtrações é muito reduzido.

Há que se observar, ainda, que a medida implica um significativo
custo para os cofres públicos. Os gastos decorrentes do projeto com a
instalação de dispositivos eletrônicos em todas as portas de acesso às
maternidades públicas estaduais e com a compra periódica de tarjas
magnéticas a serem usadas nos bebês, além do custo de manutenção
de um banco de DNA e a contratação de pessoal especializado, são
incompatíveis com a realidade das finanças estaduais.

Conclusão
Mediante o exposto, somos pela manutenção do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.430.
Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Jayro Lessa.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.461
Comissão Especial

Relatário
No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIII, c/c O art.

70, inciso II, da Constituição mineira, o Governador do Estado opôs
veto total à Proposição de Lei n° 15.461, que institui o Programa
Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso.

Por meio da Mensagem n° 7, de 13/1/2003, o veto foi encaminhado
à apreciação da Assembléia. Nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, cabe, agora, a esta Comissão Especial emitir parecer sobre a
matéria.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 15.461, sobre a qual incidiu o veto, tem por

objetivo instituir o Programa Estadual de Incentivo ao Turismo para o
Idoso.

Nas razões do veto, o Governador do Estado alega que a redução
de alíquota do ICMS para 14% nas operações realizadas por agências
beneficiadas pelo Programa e o desconto de 25% para a quitação de
débitos inscritos em dívida ativa de responsabilidade dessas
empresas ferem frontalmente o estatuído na Lei Complementar n°
101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Essa lei dispõe, em seu art. 14, que a concessão de benefício de
natureza tributária que implica redução de receita pública deverá ter
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em contrapartida aumento de receita proveniente de elevação de
outras aliquotas, ampliação de base de cálculo, aumento ou criação
de tributos para a sua compensação. Tais medidas não foram
contempladas na Proposição de Lei n° 15.461.

Diante desses argumentos, fazemos eco ás manifestações do Poder
Executivo para vetar a proposição que institui o Programa Estadual de
Incentivo ao Turismo para o Idoso.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela manutenção do veto à

Proposição de Lei n° 15.461.
Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Fahim Sawan, Presidente - Leonidio Bouças, relator - Jayro Lessa.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.470
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 10/2003, o Governador do Estado,

utilizando-se das atribuições que lhe confere o art. 90, VIII, c/c O art.
70, II, ambos da Constituição do Estado, encaminha a esta Casa as
razões que o levaram a opor 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.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
111, 1, "b", do Regimento Interno, fundamentado nos seguintes
termos.

Fundamentação
A 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,
visa a excepcionar a prévia manifestação dos Conselhos Municipais
de Assistência Social acerca dos projetos e planos de trabalho das
entidades esportivas sem fins lucrativos beneficiárias de repasses de
recursos, provenientes de programas do Ministério do Esporte e
Turismo, destinados ao fomento do desporto, em cumprimento do
disposto no art. 217 da Constituição da República.
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Ao vetar integralmente a proposição, o Governador do Estado

apresentou razões de interesse público, ao afirmar ser da máxima
importância que os recursos destinados às entidades esportivas sem
fins lucrativos se submetam ao crivo do Conselho Municipal de
Assistência Social, com base no disposto nos incisos IV e V do art. 60
da mencionada Lei n° 12.925. Os referidos dispositivos tornam
obrigatória a atuação dos Conselhos Municipais de Assistência Social
e do Conselho Estadual de Assistência Social na avaliação da
aplicação dos recursos da assistência social destinados às entidades
beneficiárias.

Ocorre que, por força do disposto na proposição vetada, os recursos
oriundos do orçamento da seguridade social permanecem sendo
fiscalizados pelos Conselhos Estadual e Municipais de Assistência
Social, ficando dispensada a avaliação sobre projetos financiados com
recursos cujas fontes de custeio estejam ligadas ao Ministério do
Esporte e Turismo.

No que tange ao desporto, quando os recursos, oriundos de fonte
diversa daquela relativa à seguridade social, são repassados para o
fomento de práticas desportivas e não para o desenvolvimento de
ações de assistência social, não há nenhuma previsão constitucional
para o condicionamento de sua liberação á prévia oitiva dos
Conselhos Municipais de Assistência Social, devendo ser observado o
art. 217 do texto constitucional vigente.

O disposto no citado art. 217, principalmente a regra contida em seu
inciso II, deverá ser atendido nos casos de atividades esportivas
vinculadas à assistência social, sendo excetuadas tão-somente as
atividades esportivas não financiadas com recursos da seguridade
social.

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

Proposição de Lei n° 15.470.
Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Fahim Sawan, Presidente - Jayro Lessa, relator - Leonídio Bouças.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.491
Comissão Especial

Relatório
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No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIII, c/c o

art. 70, inciso II, da Constituição mineira, o Governador do Estado
opôs veto total à Proposição de Lei n° 15.491, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica.

Nos termos do art. iii, 1, "b", do Regimento Interno, foi constituída
esta Comissão Especial, com o objetivo de emitir parecer sobre o
veto.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é constituído por um terreno

com área total de 2.100m 2, registrado sob o n° 32.703, a f Is. 39 do
livro 3-130, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ubá,
tendo como destinação o funcionamento de escola municipal da P à
4a série, revertendo ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Ao apresentar as razões do veto, contidas na Mensagem n°
22/2003, o Chefe do Poder Executivo salienta que a doação de
imóveis contraria a atual política adotada pela administração do
Estado, que tem como principio a preservação do patrimônio público,
bem como o empenho de reduzir despesas, entre elas as decorrentes
de locação, visto que pode tornar-se necessária a utilização de
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços estaduais.

Assiste razão ao Governador do Estado emitir veto total pelos
motivos apresentados, pois a forma com que vem o Estado se
desfazendo de imóveis nos últimos anos poderá colocá-lo,
futuramente, em situação crítica ao pretender implementar serviços ou
criar organismos públicos.

Por outro lado, o Governador do Estado deixa àquela administração
municipal o caminho do contrato de concessão de direito de uso, nada
mais sendo que um instrumento oportuno de cessão de imóveis, sem
que haja perda de direito; entende-se assim que não haverá prejuízo
às políticas públicas das partes, obtendo o município a prerrogativa de
dar execução à pretendida obra e não arcando o Estado com o ônus
da perda de mais um patrimônio público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto total

oposto à Proposição de Lei n° 15.491.
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Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bispo Gilberto, relator - Biel

Rocha - Doutor Ronaldo - Jayro Lessa.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.492
Comissão Especial

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIII, c/c o art.

70, inciso II, da Constituição mineira, o Governador do Estado opôs
veto total à Proposição de Lei n° 15.492, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica.

Nos termos do art. 111, 1, "b", do Regimento Interno, foi constituída
esta Comissão Especial, com o objetivo de emitir parecer sobre o
veto.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é constituído por um terreno

com área total de 10.000m 2 , registrado sob o n° 15.650, a fls. 163 do
livro 3-IT, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ubá,
tendo como destinação seja construído o prédio da Escola Família
Agrícola, da & à 8 série, prevendo a proposição fazer a reversão ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

Ao apresentar as razões do • veto, contidas na Mensagem n°
23/2003, o Chefe do Poder Executivo salienta que a doação de
imóveis contraria a atual política adotada pela administração do
Estado, que tem como princípio a preservação do patrimônio público,
bem como o empenho de reduzir despesas, entre elas as decorrentes
de locação, visto que pode tornar-se necessária a utilização de
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços estaduais.

Alega, outrossim, que poderá aquele município celebrar com o
Estado um contrato de concessão de direito real de uso, caso a
utilização do imóvel se mostre realmente necessária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto total

oposto à Proposição de Lei n° 15.492.
Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
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Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bispo Gilberto, relator -

Biel Rocha - Doutor Ronaldo - Jayro Lessa.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.493
Comissão Especial

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIII, c/c O art.

70, inciso II, da Constituição mineira, o Governador do Estado opôs
veto total à Proposição de Lei n° 15.493, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica.

Nos termos do art. 111, 1, "b", do Regimento Interno, foi constituída
esta Comissão Especial, com o objetivo de emitir parecer sobre o
veto.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é constituído por um terreno

com área total de 2.000m 2, tendo como destinação o funcionamento
de um posto de apoio ao Programa de Saúde da Família - PSF - da
zona rural, e para encontros comunitários, reuniões e atividades
religiosas, prevendo-se a sua reversão ao patrimônio do Estado, se,
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Ao apresentar as razões do veto, contidas na Mensagem n°
24/2003, o Chefe do Poder Executivo salienta que a doação de
imóveis contraria a atual política adotada pela administração do
Estado, que tem como princípio a preservação do patrimônio público,
bem como o empenho de reduzir despesas, entre elas as decorrentes
de locação, visto que pode tornar-se necessária a utilização de
imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços estaduais. Por
outro lado, alega que deixa àquela administração municipal o caminho
do contrato de concessão de direito de uso, um instrumento oportuno
de cessão de imóveis, sem que haja perda de direito.

Dessa forma, procura nos fazer entender que, assim procedendo,
não haverá prejuízo às políticas públicas adotadas pelas partes,
obtendo o município a prerrogativa de dar execução à obra relativa ao
posto de saúde e não arcando o Estado com o ônus da perda de mais
um patrimônio público. Mas tais alegações nos parecem pouco
convincentes para sustentar o domínio sob patrimônio com destinação
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perfeitamente esboçada e clara. Por outro lado, Tocantins é uma
cidade cujo crescimento acelerado ocasiona problemas com a
manutenção de um quadro de atendimento que busca oferecer bons
serviços à população, mesmo estando funcionando em prédio
inadequado. Isso compromete até mesmo a política de saúde
implementada pelo município.

O contrato de cessão de direito de uso seria apropriado se ali
existisse prédio moderno e amplo, que prejudicasse o Estado ao
implementar futuras políticas sociais, mas não é o que se apresenta,
além de que o município propõe a reversão do imóvel caso não
conclua seus objetivos.

Essa ação social urgente e benéfica, proposta pela municipalidade,
deve merecer o apoio deste Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.493.
Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Biel

Rocha - Bispo Gilberto - Jayro Lessa.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.494
Comissão Especial

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIII, c/c o art.

70, inciso II, da Constituição mineira, o Governador do Estado opôs
Veto Total à Proposição de Lei n° 15.494, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que especifica.

Nos termos do art. 111, 1, "b", do Regimento Interno, foi constituída
esta Comissão com o objetivo de emitir parecer sobre o veto.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é constituído por um terreno

com área total de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), registrado sob
o n° 32.679, a f Is. 30 do Livro 3-BO, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ubá, tendo como destinação o funcionamento
de escola municipal, do pré-escolar à 4 série, prevendo-se a sua
reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
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sido dada a destinação prevista.

Ao apresentar as razões do veto, contidas na Mensagem n°
25/2003, o Chefe do Poder Executivo salienta que a doação de
imóveis contraria a atual política adotada pela administração do
Estado, que tem como princípio a preservação do patrimônio público,
bem como o empenho para reduzir despesas, entre elas as
decorrentes de locação, visto que pode tornar-se necessária a
utilização de imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços
estaduais.

Salienta, por outro lado, que deixa àquela administração municipal o
caminho do contrato de concessão de direito de uso, instrumento
oportuno de cessão de imóveis, sem que haja perda de prerrogativas.
Entende, assim, que não haverá prejuízo às políticas públicas
implementadas por ambas as partes, obtendo o município o direito de
dar execução ao prédio escolar e não arcando o Estado com o ônus
da perda de mais um patrimônio público.

Os motivos expostos pelo Governo não nos parecem convincentes,
já que o funcionamento daquela escola, em especial, viria suprir a
falta de vagas existentes nas outras unidades, exacerbada com o
crescimento da população. Além disso, é bom lembrar que a idéia de
inúmeras crianças submetidas ao aprendizado básico e fundamental
comprometido contraria as nossas políticas públicas, que se têm
voltado exatamente para a reversão desse quadro propício à
existência de milhares de crianças no mundo da marginalidade por
falta de oportunidades, decorrente da falta de um ensino básico
consistente e amplo. Assim, não nos parece salutar e ponderável que
estejamos aprovando um veto que dissipe todo esse horizonte. Tais
razões nos levam a opinar contrariamente aos argumentos expostos
pelo Chefe de Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.494.
Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Biel

Rocha - Bispo Gilberto - Jayro Lessa.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N-

15.495
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Comissão Especial

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIII, da Carta

Estadual, o Governador do Estado opôs veto total à proposição em
tela, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Tocantins o imóvel que especifica.

A Mensagem n° 26/2002, que contém as razões do veto, foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003 e a seguir distribuída
a esta Comissão Especial a fim de receber parecer, conforme
preceituam os arts. 222 e iii, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constitui-se de terreno urbano

edificado, com 3.000m 2 de área, cuja utilização pretendida, de acordo
com o parágrafo único do seu art. i°, é a de abrigar escola municipal
da Pà 4a séries.

O veto apresentado subsiste sob a argumentação de que a doação
do imóvel é contrária ao interesse público, haja vista que a política
adotada pela atual administração do Estado tem por princípio a
preservação do patrimônio mineiro.

Além disso, o Chefe do Poder Executivo leva em conta o empenho
da administração no sentido de reduzir despesas, entre elas as
decorrentes de locação, para tanto, "pode tornar necessária a
utilização de imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços;
e ademais, sempre haverá a possibilidade de o município manter ou
celebrar com o Estado um contrato de concessão de direito real de
uso, o que vem atender à necessidade daquele.
Tais argumentos se nos afiguram pertinentes, pelo que

consideramos assistir razão ao Governador do Estado quando se
declara contrário à pretendida alienação imobiliária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto total

oposto à Proposição de Lei n° 15.495.
Sala das Comissões, 19 de março de 2003
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Biel

Rocha (voto contrário) - Bispo Gilberto - Jayro Lessa.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.499
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Comissão Especial

Relatório
Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, inciso VIII, da

Carta mineira, o Governador do Estado opôs veto integral à
proposição sob comento, que visa autorizar o Poder Executivo a doar
ao Município de Virginópolis o imóvel que especifica.

A comunicação do veto, constante na Mensagem n° 27/2002, foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2003 e a seguir
encaminhada a este órgão colegiado, a que compete emitir parecer,
nos termos dos arts. 222 e 111, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a proposição, o imóvel a ser doado constitui-se de

terreno urbano edificado, com área de 203m 2 , cuja utilização a ser
dada é a de abrigar a Biblioteca Pública Municipal Benjamin
Rodrigues Coelho.

As razões do veto, alinhadas em torno do entendimento de que a
pretendida doação vai de encontro ao interesse público, consistem na
consideração, por um lado, de que a política adotada pela atual
administração do Estado tem como princípio a preservação do
patrimônio público - mesmo porque o seu empenho na redução de
despesas, entre elas as decorrentes de locação, pode tornar
necessária a utilização de seus próprios para a instalação de órgãos e
serviços - e, por outro, de que está aberta a possibilidade de o
município vir a celebrar com o Estado contrato de concessão de
direito real de uso do imóvel, caso seja de seu interesse.

A respeito dessa argumentação, devemos dizer que, embora ela se
nos apresente sólida em princípio, devemos considerar, por outro
lado, que a biblioteca municipal já se encontra em funcionamento,
prestando valiosos serviços para a população virginopolitana. Além do
mais, a utilização do imóvel decorre de contrato de cessão de uso
celebrado entre o Estado e o município, situação essa que torna este
legalmente impossibilitado de destinar recursos próprios para executar
as necessárias obras de reforma e ampliação do edifício.

Portanto, ajuizamos que a pretendida alienação do imóvel atende,
sim, ao interesse público.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela rejeição do veto total oposto à
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Proposição de Lei n° 15.499.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Jayro Lessa, relator - Doutor

Ronaldo - Bispo Gilberto - Biel Rocha.	 -
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.500
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da prerrogativa que lhe confere o

art. 90, inciso VIII, da Constituição mineira, opôs veto total à
Proposição de Lei n° 15.500, que tem por objetivo autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Virginópolis o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/1/2003, a Mensagem n°
28/2002, que contém as razões do veto, foi a seguir encaminhada a
esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos dos arts.
222 e 111, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o art. 1° da proposição de lei, o imóvel que se

pretende doar ao Município de Virginópolis refere-se a terreno urbano
edificado com área de 10.000m 2, a ser utilizado para a implantação da
Escola e Centro de Apoio à Agricultura Familiar - CAAF.

Segundo o Chefe do Executivo, o veto integral à proposição de lei foi
motivado por considerá-la contrária ao interesse público, porque a
pretendida doação conflita com a política adotada pela atual
administração do Estado, que tem como principio a preservação do
patrimônio público.

Note-se que o empenho dessa administração em reduzir despesas,
entre elas as decorrentes de locação, pode tornar necessária a
utilização de imóveis próprios para a instalação de órgãos e serviços.
Além disso, vislumbra-se sempre a possibilidade de o município vir a
manter ou celebrar com o Estado contrato de concessão de direito
real de uso, caso haja demonstração de interesse de sua parte.

Por outro lado, cabe esclarecer que o imóvel já é utilizado, por força
de contrato de comodato celebrado com o município, com o mesmo
fim estabelecido na proposição, relacionado com a implantação de
projetos e treinamento de mão-de-obra rural, em parceria com a
Fundação Nacional de Saúde.
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Tendo em vista a inquestionável importância do trabalho ali

desenvolvido, afigura-se-nos de todo conveniente que se efetue a
pretendida transferência de domínio do imóvel.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.500.
Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Jayro Lessa, relator - Bispo

Gilberto - Biel Rocha - Doutor Ronaldo.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.501
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 34/2003, o Governador do Estado,

valendo-se da prerrogativa que lhe confere o inciso II do art. 70 da
Constituição mineira, opôs veto total à Proposição de Lei n° 15.501,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Abaeté.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 20/2/2003, a
matéria foi distribuída a esta Comissão Especial para emitir seu
parecer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

alienar gratuitamente ao Município de Abaeté, bem público constituído
de terreno urbano edificado, com 7.200m 2, onde atualmente funciona
escola municipalizada.

O Governador do Estao evocou motivo de interesse público para
vetar integralmente a Proposição de Lei n° 15.501, sob o argumento
de que a doação do imóvel contraria a atual política adotada pela
administração estadual, que tem por princípio a preservação do
patrimônio público. Ademais, afirma a mesma autoridade, há interesse
de se manter a propriedade sob o domínio do Estado para ali instalar
serviços e equipamentos públicos, mesmo porque sempre haverá, a
possibilidade de o município vir manter ou celebrar com o Estado
contrato de concessão de direito real de uso se restar provada a sua
necessidade pelo imóvel.

A respeito dessa argumentação, somos forçados a considerá-la
inconsistente em seu princípio, quando afirma que a pretendida
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transferência de domínio do imóvel contraria o interesse público.
Ora, deixar de levar em conta que a administração do Estado adota
também a política de se municipalizar do ensino do 1° grau é uma
atitude que leva à negação da evidente existência, no caso, de
interesse, tanto por parte do agente doador quanto do donatário, o
que não deixa de ser flagrante contradição.

Nesse ponto, convém esclarecer que o município somente poderá
despender recursos próprios para efetuar obras de ampliação e
melhoria no educandário, se efetivamente o imóvel pertencer ao seu
patrimônio.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.501.
Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Jayro Lessa, relator - Doutor

Ronaldo - Biel Rocha - Bispo Gilberto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N' 41/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Mar-tini, o projeto de lei em exame
dispõe sobre a instituição do Dia Estadual do Nascituro no Estado de
Minas Gerais.

Após a sua publicação em 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-nos agora
examiná-la preliminarmente, atendo-nos aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
O assunto em análise encontra respaldo no art. 65 da Constituição

Estadual, que atribui a iniciativa de lei complementar e ordinária a
qualquer membro ou comissão da Assembléia Legislativa.

Ademais, analisando o art. 22 da Constituição Federal, que trata dos
atos legislativos de competência privativa da União, verificamos que a
iniciativa em pauta não consta entre eles.

Reportamo-nos, por fim, ao § 1° do art. 25 da Cada Magna, que
dispõe sobre a competência do Estado Federado, nos seguintes
termos:
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" 1° - São reservadas aos Estados as competências que não

lhes sejam vedadas por esta Constituição".
Examinada a legislação maior, particularmente quanto ao aspecto

da iniciativa, constatamos a legitimidade deste Poder para instituir
datas comemorativas.

Verificamos, no caso, que a iniciativa consubstanciada no Projeto de
Lei n° 41/2003, objetiva, a um só tempo, comemorar o dia do
nascituro, levando-nos a uma reflexão e a uma conseqüente
celebração da vida; assim como atender a dispositivo contido na
"Encíclica Evangelium Vitae", de 25/3/95, instituída por Sua Santidade,
o Papa João Paulo II, que apregoa uma nova cultura da vida humana,
para a edificação de uma autêntica civilização baseada na verdade e
no amor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constituciona[idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 41/2003 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

Valadares - Bonifácio Mourão - Paulo Piau - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°60/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Durval Angelo, por meio do Projeto de Lei n° 60/2003,
pretende seja declarado de utilidade pública o Instituto das Irmãs
Franciscanas Nossa Senhora de Fátima - Lar da Criança Monsenhor
Noronha, com sede no Município de Brasópolis.

Publicada em 22/2/2003, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, dos aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências.

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação
que compõe os autos do processo, verifica-se que o Instituto atende a
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todas elas. Além do mais, o art. 37 do seu estatuto prevê que os
cargos de diretoria e de membros do conselho fiscal serão exercidos
gratuitamente, e o art. 66 determina que, em caso de ser ela
dissolvida, seu patrimônio será destinado a entidade congênere.

Apenas para retificar o nome da entidade e acrescentar-lhe a sigla,
apresentamos emenda ao art. l°da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 60/2003 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto das Irmãs

Franciscanas de Nossa Senhora de Fátima - IFNSF -, com sede no
Município de Brasópolis.".

Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Durval Angelo -

Leonardo Moreira - Bonifácio Mourão - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 62/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 62/2003, do Deputado João Leite, pretende
declarar de utilidade pública o Grupo Ebenézer Beneficente, com sede
no Município de Governador Valadares.

Publicada em 22/2/2003, vem a matéria a esta Comissão, à qual
compete, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
apreciá-la sob os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe

os autos do processo, a referida entidade possui personalidade
jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os
cargos de sua diretoria não são remunerados, e os diretores são
pessoas reconhecidamente idôneas.

Verificamos que o art. 29 do seu estatuto prevê 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. 36
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que, "no caso de dissolução da Instituição, os bens remanescentes
serão destinados a outra entidade congênere, com personalidade
jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS".

Portanto, estão atendidos todos os requisitos constantes no art. 1'
da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.
Todavia, objetivando incluir a sigla ao nome da entidade,

apresentamos emenda ao projeto.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n° 62/2003 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Ebenézer
Beneficente- GEB -, com sede no Município de Governador
Valadares.".

Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Paulo Piau, relator - Gustavo Valadares

- Bonifácio Mourão - Leonardo Moreira - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N4° 63/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio do Projeto de Lei n° 63/2003, o Deputado João Leite
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Logus de
Assistência Social - ALAS -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicada em 22/2/2003, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A 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 disposto na Lei n° 12.972, de
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.
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Ademais, o art. 21 do estatuto da entidade prevê que "os membros
da diretoria não serão remunerados sob nenhum pretexto", e o art. 25,
parágrafo único, estabelece que, "em caso de dissolução, os bens
serão doados a uma entidade congênere, inscrita no CNAS por
indicação da Assembléia", razão pela qual não vislumbramos óbice à
tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 63/2003 na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Paulo Piau, relator - Gustavo Valadares

- Bonifácio Mourão - Ermano Batista - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°74/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei
n° 74/2003 tem como objetivo declarar de utilidade pública o Lar São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Alterosa.

Após ser publicada em 22/2/2003, a proposição foi encaminhada a
este órgão colegiado, ao qual compete proceder ao exame preliminar
da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei

n° 74/2003 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, especialmente em seu art. 1 0 .

Analisando os autos do processo, verificamos que a alínea "d" do
art. 31 prevê que os membros da diretoria da entidade, seus
conselheiros, benfeitores ou equivalentes não serão remunerados e a
alínea "e" do mesmo artigo determina que, em caso de dissolução ou
extinção, seu patrimônio será destinado a uma entidade congênere.

Dessa forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n° 74/2003 com a Emenda n° 1, redigida
a seguir.

EMENDA N° 1
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Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de

Paulo de Alterosa, com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Durval Angelo, Presidente e relator - Ermano Batista - Paulo Piau -

Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 10/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o Projeto de Lei n°
10/2003 cria selo de segurança para a comercialização de gás
liquefeito de petróleo - GLP - e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 20/2/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
EA proposição em exame contém normas de segurança a serem

observadas pelos estabelecimentos comerciais que engarrafam,
transportam e vendem, no atacado e no varejo, o GLP no Estado.

Nos termos do projeto, será afixado nos botijões de gás um selo de
segurança atestando o atendimento das normas do Conselho
Nacional do Petróleo e contendo as seguintes informações: data de
revisão das condições de segurança dos botijões, data de
engarrafamento do produto, prazo de validade do produto,
informações sobre assistência técnica, dados do engarrafador,
informações básicas de segurança.

O art. 30 do projeto atribui ao Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Minas Gerais - IPEM-MG - a competência para fiscalizar a
aplicação da lei.

Já o art. 40 prevê para os infratores as penalidades de advertência,
multa e apreensão dos botijões de gás.

Por fim, o art. 50 veda a comercialização desses botijões por parte
de estabelecimentos que não apresentarem o selo de segurança ou
que descumprirem as normas de segurança previstas no projeto.

Identificado o conteúdo da proposição, cumpre analisar as
disposições jurídicas atinentes à matéria. A Constituição da República,
em seu art. 22, inciso IV, estabelece a competência legislativa
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privativa da União para legislar sobre energia. Em cumprimento
desse comando constitucional, foi editada a Lei n° 9.478, de 1997, que
dispõe sobre a política energética nacional e as atividades relativas ao
monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política
Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências.
O art. 80 desse diploma normativo determina o seguinte: "Art. 8°- A
ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a
fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do
petróleo, cabendo-lhe:

VII- fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos
Estados e do Distrito Federal, as atividades integrantes da indústria do
petróleo, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias
previstas em lei, regulamento ou contrato;".

Ora, o envasilhamento, a comercialização e a distribuição de GLP
inserem-se entre as atividades econômicas integrantes da indústria de
petróleo, subsumindo-se, pois, na hipótese normativa do citado art. 80,
vale dizer, sujeitando-se à atividade fiscalizatória da ANP. Frise-se
que tal dispositivo, precisamente por constar em uma lei nacional, é
de observância obrigatória por todos os Estados membros.

Assim, a atuação fiscalizatória do poder público sobre a atividade de
que ora se cogita há de ser empreendida pela própria ANP, sendo de
se admitir a atuação do poder público estadual apenas na hipótese de
convênio firmado com essa agência reguladora. Nesse último caso, é
totalmente desnecessária - e até imprópria - a edição de lei
autorizativa, porquanto a celebração de convênio constitui atividade
de natureza eminentemente executiva, inserida, pois, no âmbito do
poder discricionário do Executivo. Tanto é assim que o inciso XXV do
art. 62 da Constituição Estadual, que condicionava a realização de
convênio à edição de lei autorizativa, foi declarado inconstitucional
pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
165.
Quanto à proibição de comercialização do GLP por parte dos

estabelecimentos que não contiverem o selo de segurança ou que
descumprirem as normas de segurança, há evidente invasão de seara
legislativa privativa da União, a teor do art. 22, inciso 1, segundo o qual
compete privativamente à União legislar sobre comércio.
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Para além do vício de competência legislativa, o projeto padece

ainda do vício de iniciativa, pois o cometimento de atribuições legais a
entidade da administração indireta do Executivo deve promanar de
projeto de lei de iniciativa desse Poder, nos precisos termos do
disposto no art. 66, III, da Constituição do Estado.

Outrossim, releva enfatizar que projeto com conteúdo análogo já foi
aprovado por esta Casa Legislativa (Projeto de Lei n° 513/99), sendo
em seguida vetado pelo Chefe do Executivo, basicamente pelas
razões aduzidas neste parecer. Na ocasião, o veto oposto pelo
Governador foi mantido pela Assembléia Legislativa.

Conclusão
Em face	do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 10/2003.
Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Leonardo

Moreira - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°25/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em estudo
dispõe sobre o atendimento prioritário no supermercados às pessoas
que menciona.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Assistência Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre a
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria, nos termos
do disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise objetiva proporcionar a determinadas

classes de consumidores tratamento prioritário nos supermercados e
estabelecimentos congêneres. Pela proposta, aposentados, idosos,
portadores de deficiência, gestantes, lactantes e doentes graves
seriam atendidos preferencialmente em relação aos demais
consumidores. Seria estabelecida, nos termos do projeto, sanção para
os estabelecimentos infratores.
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A matéria em exame está inserida no contexto de promoção dos

chamados direitos de terceira geração, largamente reconhecidos pela
Constituição da República. A integração do cidadão hipossuficiente à
vida social é diretriz facilmente perceptível na Lei Maior, decorrendo
diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Observamos, neste sentido, que vasto arcabouço normativo vem
sendo construído, após a edição da Constituição de 1988, com a
finalidade de possibilitar a materialização desses princípios e diretrizes
constitucionais. Apontamos, na linha preconizada pela proposição, a
Lei Federal n° 10.048, de 2000, que trata da prioridade de
atendimento a essas mesmas categorias de cidadãos nas repartições
públicas, Bancos e concessionárias de serviços públicos. No plano
estadual, encontramos a Lei n° 14.235, de 2002, que também traça
regras de atendimento ao consumidor, restringindo-se aos
estabelecimentos bancários.

Na legislatura passada tramitou nesta Casa, por iniciativa do
Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei n° 1.396/2001, de
idêntico teor ao da proposição em epígrafe. Naquela oportunidade, a
proposta recebeu pareceres favoráveis das comissões que a
analisaram, tendo, porém, sido arquivada ao final da legislatura.

A Constituição Federal, em seu art. 24, V, permite ao Estado legislar
concorrentem ente com a União em matéria relacionada à proteção do
consumidor. O projeto em tela enquadra-se no permissivo
constitucional, uma vez que estabelece critérios para atendimento
prioritário a certos consumidores nas redes de supermercados. Todas
as classes que se pretende beneficiar, conforme consta no art. 1° da
proposição, são, do ponto de vista constitucional, merecedoras de um
tratamento privilegiado aos olhos da lei.

Acerca da iniciativa, a deflagração do processo legislativo por
parlamentar, neste caso, está legitimada pelo art. 61 da Constituição
do Estado.

Recorde-se que matérias dessa natureza, propondo algum tipo de
comportamento que deve nortear os supermercados em suas relações
com os clientes, já foram aprovadas e convertidas em lei, sendo
posteriormente chanceladas pelo Poder Judiciário, como foi o caso da
Lei n° 12.789, de 1998, que obriga os supermercados a colocar
etiquetas individualizadas nos produtos, originada de projeto subscrito

rÀ



591
pelo Deputado José Militão.

Nota-se, portanto, a absoluta adequação do projeto de lei sob
comento à ordem jurídico-constitucional.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 25/2003.
Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Bonifácio Mourão - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°28/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 28/2003, do Deputado Leonardo Moreira, dá
nova redação ao art. 20 da Lei n° 10.453, de 22/1/91.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
Manifesta o autor do projeto sua preocupação com a fixação de

prazo nos contratos administrativos que delegam a particulares a
prestação dos serviços de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal. Daí a proposta de nova redação para o art. 20 da Lei n°
10.453, de 1991.

O citado dispositivo determina que "o delegatário de serviços de
transporte coletivo rodoviário intermunicipal delegados pelo
Departamento de Estradas de Rodagem - DER - MG e que estejam
em plena execução na data desta lei terá o contrato prorrogado por
um ano e celebrará contrato de concessão pelo prazo estabelecido no
Decreto n°30.937, de 21 de fevereiro de 1990".

O art. 1 0 do referido decreto dispõe que os contratos de concessão
de serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal têm
vigência de 10 anos, podendo ser sucessivamente prorrogados a
critério do DER-MG.

As regras em vigor, na prática, fazem com que a delegação dos
serviços de transporte coletivo não tenha limites, prorrogando-se
indefinidamente. Diante disso, a proposição, ao dar nova redação ao
art. 20 da Lei n° 10.453, de 1991, estabelece que a delegação de tais
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serviços terá vigência de cinco anos, prorrogável por igual período,
vedadas novas prorrogações e a transferência de contratos.
Acrescenta, ainda, parágrafo único ao art. 20, segundo o qual o DER-
MG promoverá a abertura de processo licitatório no prazo de 180 dias
do vencimento da delegação, observando-se o mesmo prazo para a
realização de licitação para as concessões já vencidas.

Nota-se claramente que o projeto atende a uma das características
mais marcantes dos contratos administrativos, a determinação de seu
prazo de vigência. Trata-se de exigência expressa no § 3 0 do art. 57
da Lei Federal n° 8.666, de 1993, também aplicável aos contratos de
concessão e permissão de serviço público. Estes últimos, embora
regidos pela Lei Federal n° 8.987, de 1995, são subsidiariamente
disciplinados pela Lei n° 8.666, de 1993, nos termos do art. 124 desta
última.

Se isso não bastasse, o inciso li do art. 2 0 da citada Lei Federal n°
8.987 conceitua o contrato de concessão de serviços públicos como a
"delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas que demonstre capacidade de seu
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado".

E não poderia ser diferente a solução jurídica, pois é da natureza
dos contratos administrativos o prazo de vigência determinado. Afinal
de contas, a administração pública deve agir de forma impessoal e
objetiva com os particulares. Cuida ela de interesses que não estão
sob sua disponibilidade, interesses alheios, de ordem pública. Ao zelar
pelo interesse público, a administração deve dar, a todos que queiram
e tenham condições para tanto, oportunidade real de com ela
contratar. Essa a razão pela qual Celso Antônio Bandeira de Mello
cunhou o princípio da "indisponibilidade, pela administração, do
interesse público", uma das pedras angulares do regime jurídico
aplicável às relações jurídicas de que faz parte o poder público
("Curso de Direito Administrativo". 8a ed. , 1996, p. 31.). Não por outra
razão é que o "caput" do art. 37 da Constituição da República fixa,
entre outros, o princípio da impessoalidade como uma das vigas
mestras do mesmo regime jurídico-administrativo. E nessa linha de
raciocínio, conclui Rui Cirne Lima, com a precisão habitual,
"administrar é a atividade de quem não é senhor absoluto".
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("Princípios da Administração Pública". 3a ed., 1954, p. 63.)

Por todos esses motivos, os contratos administrativos devem ter
prazo certo, de modo a permitir ue os cidadãos se alternem na
formalização de negócios com os poderes públicos. Quer-se evitar,
acima de tudo, a patrimonialização do espaço público, a apropriação,
por determinado grupo de pessoas, de bens e serviços pertencentes à
coletividade.

Ademais, essa alternância amplia a competitividade. Se de tempos
em tempos se faz nova licitação e se abre uma nova concorrência, é
natural que os particulares que se candidatam a contratar com o poder
público se preparem cada vez melhor para vencer a disputa
desencadeada no certame licitatório. A conseqüência inevitável é a
melhoria na qualidade dos serviços públicos delegados a particulares.
Atende-se, com efeito, a outra diretriz constitucional do maior relevo,
qual seja o princípio constitucional da eficiência, previsto no "caput" do
art. 37 da Constituição.

No entanto, o prazo de cinco anos, prorrogável por igual período, tal
como fixado no projeto, é por demais exíguo. E sabido que a
prestação dos serviços de transporte coletivo exige altíssimos
investimentos por parte das concessionárias. Por outro lado, o capital
investido na compra de equipamentos e demais bens necessários à
prestação do serviço é ressarcido na cobrança das tarifas. Se o prazo
do contrato for curto, o valor da tarifa certamente será mais alto, a fim
de que se possibilite o ressarcimento do prestador do serviço. Ao
contrário, quanto mais longos os prazos do contrato, mais módica será
a tarifa. Por isso os contratos de concessão devem ter longa duração.
Trata-se, em última análise, de uma proteção ao próprio usuário dos
serviços concedidos.

Além disso, é preciso reconhecer que não é tarefa simples antever o
prazo pelo qual um contrato de concessão deve vigorar. As vezes,
determinado prazo se afigura razoável numa dada conjuntura
econômica, mas, com a variação do preço dos insumos e bens
usados na execução contratual, torna-se inevitável ampliar ou
restringir a duração do ajuste. A fixação do prazo deve, pois, ficar a
cargo do administrador público, evitando-se, assim, o desnecessário
engessamento da máquina administrativa.

Com efeito, ao legislador compete apenas deixar clara a
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necessidade de que o contrato tenha prazo estabelecido e traçar
diretrizes para a sua prorrogação. Atende-se, dessa maneira, às
exigências do já citado princípio constitucional da eficiência. Como
anota Maria Sylvia Zaneila Di Pietro, a noção de eficiência se refere,
em especial, "ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a
Administração Pública, com o objetivo de alcançar os melhores
resultados na prestação dos serviços públicos". ("Direito
Administrativo", li a ed., 1999, p. 83.) O não-engessamento da ação
administrativa certamente permitirá que se alcancem melhores
resultados na tutela dos interesses públicos.

Além do mais, o parágrafo único do art. 20, assim como previsto no
projeto, é desnecessário. De um lado, porque o dever de licitar já se
encontra genericamente estabelecido no art. 2 0 da Lei Federal n°
8.987, de 1995. De outro, porque o § 3 0 do art. 42 da citada lei ainda
dispõe que "as concessões em caráter precário, as que estiverem com
prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado,
inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo
prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações
indispensáveis à organização das licitações que precederão a outorga
das concessões que as substituirão, prazo esse que não será inferior
a vinte e quatro meses".

Finalmente, por uma questão de técnica legislativa, não se deve
mencionar expressamente na lei o nome do órgão administrativo
responsável pelo exercício das funções por ela estabelecidas. Se o
órgão é posteriormente extinto ou tem seu nome alterado, fica a idéia
de que nenhum outro órgão ou entidade poderá exercer as atribuições
legalmente previstas.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 28/2003 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação
"Art. 1° - O art. 20 da Lei n° 10.453, de 22 de janeiro de 1991, passa

a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 20 - A delegação dos serviços de transporte coletivo rodoviário

intermunicipal de passageiros terá vigência por prazo determinado,
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prorrogável três vezes por igual período.

Parágrafo único - O Poder Executivo fixará o prazo de vigência da
delegação referida no 'caput' deste artigo'."

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Paulo Piau - Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°35/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
análise dá nova redação ao "caput" e ao § 1 0 do art. 1° da Lei n°
13.514, de 7/4/2000, que dispõe sobre o fornecimento de informações
para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações.

Publicado no " Diário do Legislativo" de 21/2/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública. Nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer
sobre a sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em apreço altera dispositivos da Lei n° 13.514, de

7/4/2000, que dispõe sobre o fornecimento de informações para a
defesa de direitos e o esclarecimento de situações. O "caput" do art.
1° da referida lei, sobre o qual incide a alteração proposta, estabelece
a obrigatoriedade de o poder público fornecer 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 15 dias contados da data do pedido. Já o § 1° do mesmo
artigo estabelece que a informação a ser prestada poderá consistir em
cópia de qualquer documento ou registro sob a guarda do poder
púbico.

As alterações propostas têm como objetivo conferir maior
abrangência às informações a serem prestadas pelo poder público,
visando, principalmente, a evitar sérios problemas causados pelo
grande número de homônimos existentes no País. De acordo com as
informações constantes na justificação do autor do projeto, muitos dos
problemas causados a pessoas homônimas, quando da emissão de
certidões pelo poder público, poderiam ser evitados com a inclusão,
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nessas certidões, de dados simples e imprescindíveis, como a
filiação e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF.

É importante ressaltar que a Constituição da República, em seu art.
50, 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 entidades da administração pública estadual constituem
documento formal que vai proporcionar, em última análise,
informações ou declarações que permitirão ao cidadão o
esclarecimento de situação ou a defesa de direito próprio. A
providência prevista no projeto torna a prestação de serviço do Estado
mais eficaz, evitando situações problemáticas.

Como se vê, a proposição em exame vai ao encontro das normas
constitucionais que reconhecem o direito do cidadão a obter
informações do poder público, conformando-se, ainda, ao princípio da
eficiência, insculpido no art. 37 da Constituição Federal.

No que toca à competência do Estado membro para tratar da
matéria, não encontramos óbice de natureza constitucional. Ao
contrário, entendemos tratar-se de matéria administrativa, cabendo a
cada um dos entes federados dispor sobre ela, pois, caso contrário,
haveria quebra do princípio da autonomia de seus serviços. Essa
autonomia está prevista no art. 18 da Constituição da República, que
estabelece a base da organização político-administrativa do País, e
constitui-se na capacidade de auto-organização e normatização,
autogoverno e auto-administração de cada ente federado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 35/2003.
Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Durval Angelo, Presidente e relator - Bonifácio Mourão - Leonardo

Moreira - Paulo Piau - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°37/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, dispõe

sobre a informação ao consumidor da alteração no peso, no númerot
de unidades ou no volume de produto exposto à venda no comércio
varejista.

Publicado em 21/2/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
nos termos do disposto no art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos da sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A imprensa nacional tem freqüentemente divulgado matérias

relativas à modificação de peso, de número de unidades ou de volume
de produtos comercializados no varejo sem que o fornecedor tenha o
cuidado de advertir os adquirentes de tais produtos das alterações
promovidas.

Essa prática torna-se nefasta na medida em que os fornecedores
mantêm, nas gôndolas dos supermercados, unidades de peso inferior
junto aos produtos 1 similares, o que dificulta sobremaneira a
comparação dos preços pelos consumidores.

O projeto em análise pretende corrigir essa distorção do mercado,
obrigando a veiculação de informações relativas às alterações
promovidas pelos fabricantes por meio de cartazes e da comunicação
do fato ao Programa Estadual de Defesa do Consumidor - PROCON-
MG - no prazo mínimo de 60 dias antes da introdução no mercado da
nova embalagem com a quantidade alterada.

E oportuno lembrar que a promoção da defesa do consumidor, por
parte do Estado, está garantida pela Constituição Federal,
especificamente no titulo que enumera os direitos e as garantias
fundamentais do cidadão brasileiro.

A matéria é da competência concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal, o que se observa pelo disposto no art. 24, V e VIII, da
Constituição Federal.

Inexiste, pois, vedação de ordem constitucional a que esta Casa
Legislativa disponha sobre a matéria, sendo legitima a instauração do
processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Observa-se que a defesa do consumidor não se insere no rol de
matérias constantes do art. 66 da Constituição do Estado, que dispõe
sobre a iniciativa privativa da Mesa da Assembléia, do Tribunal de
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Contas, do Governador do Estado e do Tribunal de Justiça, para a
inauguração do processo legislativo.

Entendemos, ainda, que a proposta em análise está a suplementar a
norma constante no art. 60 , III, da Lei n° 8078, de 11/9/90, que contém
o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que assegura, como
direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 37/2003.
Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Durval Angelo, Presidente e relator - Paulo Piau - Gustavo

Valadares - Bonifácio Mourão - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 61/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o Projeto de Lei n° 61/2003
acrescenta os § 3° e 41 ao art. 1° da Lei n° 12.768, de 22/1/98, que
regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, o qual dispõe sobre
a descentralização do ensino e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 22/2/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe objetiva estabelecer para o Estado a

obrigação de divulgar pela Internet e afixar, em local visível, na sede
de cada uma das superintendências regionais de ensino e em cada
estabelecimento de ensino da rede pública, quadro demonstrativo
mensal da movimentação dos recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF.

Preliminarmente, vale tecer algumas considerações acerca do
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FUNDEF, como forma de subsidiar a análise jurídica que se deve
empreender. Trata-se de ente contábil, regulado pela Lei Federal n°
9.424, de 24/12/96, o qual tem em vista a universalização do ensino
fundamental e a valorização do magistério. Seus recursos provêm
basicamente de parcelas do ICMS, do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal, do Fundo de Participação dos
Municípios e do lPl, que se distribuem entre os Estados e os
municípios da Federação. Essa distribuição baseia-se no número de
alunos matriculados nas respectivas redes públicas de ensino
fundamental.

A legislação federal que cuida do FUNDEF disciplina com rigor a
distribuição e a utilização de seus recursos. Para se ter uma idéia,
Estados e municípios tiveram de criar conselhos, com representação
social, para fiscalizar o gerenciamento público de tais recursos. Em
Minas Gerais, em abril de 1999, foi criado o Conselho Estadual de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, com a prerrogativa
de examinar registros conábeis, demonstrativos gerenciais, despesas
e convênios financiados com recursos do Fundo.

Recentemente, a Lei n° 14.158, de 4/1/2002, acrescentando dois
parágrafos ao art. 10 da Lei n° 12.768, de 22/1/98, veio determinar ao
Estado a obrigação de publicar, mensalmente, no "Minas Gerais", o
montante dos recursos distribuídos pelo FUNDEF, discriminando-os
por origem de receita e por data de liberação. Ademais, a Lei
Complementar Federal n° 101, de 415/2000, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, afirma, já no § 1° do seu art. 1°, a
importância da transparência na gestão da coisa pública, prevendo
uma seqüência de normas com o objetivo de zelar pelo responsável
manejo dos recursos estatais.

Assim, é possível perceber, nesse rápido comentário acerca da
legislação aplicável ao FUNDEF, que a ordem jurídica nacional e
estadual preocupa-se com o estabelecimento de mecanismos que
assegurem a transparência e a seriedade na utilização de seus
recursos. E não poderia ser diferente, pois o FUNDEF, além de gerir
dinheiro público, tem como objetivo impulsionar e aprimorar um dos
setores da atividade estatal que mais interessam à sociedade: o
ensino fundamental.

Aliás, a transparência na gestão da coisa pública é um imperativo da
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ordem constitucional democrática. Ao dispor, no parágrafo único de
seu art. 1°, que "todo o poder emana do povo", nossa Constituição
republicana traduz as aspirações de uma sociedade que, cada dia
mais, conscientiza-se do significado real dos valores da democracia,
da participação popular, da cidadania. Para reforçar esses ditames
constitucionais, deve o legislador ordinário, em qualquer esfera de
poder, produzir normas que ampliem o conhecimento, pelos cidadãos,
dos meios pelos quais se manejam os bens, os serviços e as finanças
do erário. A transparência propicia o controle mais eficaz da máquina
administrativa. A ausência desse controle conduz ao despotismo,
antítese da democracia.

Com efeito, o Projeto de Lei n° 61/2003 é extremamente bem-vindo,
ao favorecer, ainda mais, o acesso da sociedade e de todos os órgãos
de controle do poder público à forma como estão sendo distribuídos e
aplicados os recursos do FUNDEF. Seu conteúdo atende,
plenamente, às exigências da autêntica democracia.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 61/2003.
Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Leonardo

Moreira - Gustavo Valadares - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°71/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Maria José Haueisen,
pretende proibir a inscrição dos nomes dos devedores de tarifas
públicas em cadastros de consumidores inadimplentes.

Publicado em 22/2/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno

Fundamentação
A Constituição da República distribui entre a União, os Estados e os

municípios a responsabilidade pela prestação de serviços públicos,
como ocorre com o fornecimento de energia, água, comunicação,
entre outros.
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Esses serviços, nos termos do art. 175 da Carta Magna, podem

ser prestados de forma direta pelos entes federados, ou de forma
indireta, por meio de concessionária ou permissionária de serviço
público. Segundo esse mesmo artigo, o regime das empresas
concessionárias e permissionárias, o caráter especial de seu contrato,
bem como os direitos dos usuários, a política tarifária e a
obrigatoriedade da manutenção de serviço adequado devem ser
objeto de lei.

Serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, segundo dispõe o
art. 60 , § 1°, da Lei n° 8.997, de 1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão de serviço público.

Observa-se, pela própria definição constante na norma jurídica, a
preocupação do legislador com o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade
de vida, elementos que foram erigidos à categoria de princípios pela
Lei n° 8.078, de 11/3/90, que contém o Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.

Nesse contexto, foi formulado o projeto de lei em análise, com o
objetivo de vedar a inclusão, nos bancos de dados de restrição ao
crédito, dos nomes dos consumidores dos serviços públicos que se
tornarem inadimplentes.

E conveniente lembrar que, muitas vezes, o usuário desses serviços
deixa de pagar a conta por absoluta falta de dinheiro, em razão, não
raro, do atraso do pagamento de seus salários. No serviço público
estadual, nos últimos quatro anos, esse procedimento foi a regra.

A inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito
representa, sobretudo, uma dupla penalidade. A concessionária, em
regra, imediatamente suspende o fornecimento do serviço; ao mesmo
tempo, o consumidor sofre restrição ao crédito, o que inviabiliza, até
mesmo, a formulação de pedido de empréstimo na rede bancária para
a obtenção de recursos necessários ao controle de seu orçamento.

Verifica-se, pois, que a proposta não encontra óbice de natureza
constitucional, legal ou jurídica, aliás, antijuridico é o comportamento
da empresa que penaliza duas vezes por uma mesma infração, ainda
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mais quando a Carta da República, em seu art. 24, insere a
responsabilidade por danos ao consumidor entre as matérias de
competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal.

Não existe, ademais, nenhuma vedação relativamente à instauração
do processo legislativo por iniciativa parlamentar, devendo esta Casa
apreciar a proposta nos termos do art. 61 da Constituição mineira.

Entendemos ser oportuno apresentar, ao final deste parecer, o
Substitutivo n° 1, que objetiva adequar a proposta à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 71/2003 na forma
do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Veda a inscrição do nome do consumidor de serviço público em

cadastro de restrição ao crédito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E vedada a inscrição do nome do consumidor de serviço

público em cadastro de restrição ao crédito em decorrência de atraso
no pagamento da conta de consumo.

Parágrafo único - A vedação a que se refere o "caput" deste artigo
ocorrerá quando o serviço for prestado de forma direta pela
administração pública ou por meio de concessionária ou
permissionária do serviço público.

Art. 2° - 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 Proteção e Defesa do
Consumidor.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Durval Angelo - Gustavo Valadares - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

309/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
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De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em

epígrafe altera a Resolução n° 5.176, de 6/11/97, que contém o
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, dispondo sobre a Comissão Permanente de Legislação
Participativa.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/3/2003, a proposição foi
distribuída à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos
do art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria sob exame tem como objetivo a criação da Comissão de

Legislação Participativa, como forma de aprimoramento dos canais de
comunicação entre a Assembléia e a sociedade mineira. A proposição
tem como inspiração matéria semelhante aprovada na Câmara dos
Deputados, a Resolução n° 21, de 2001 por meio da qual foram
alterados os arts. 32 e 254 do Regimento Interno dessa Casa,
viabilizando a criação de comissão permanente como a que aqui se
pretende instituir.

A criação de uma nova comissão permanente, por se tratar de
matéria regimental, é matéria de iniciativa privativa da Mesa da
Assembléia, nos termos do art. 79, VII, "a", do Regimento Interno.
Nesse aspecto, a proposição, por tratar de matéria de competência
exclusiva da Assembléia Legislativa e por obedecer aos
procedimentos regimentais específicos para sua apresentação, não
apresenta óbice a sua tramitação.

No que diz respeito ao mérito, a iniciativa merece apoio, por
contribuir para o aprimoramento dos mecanismos de interlocução com
a sociedade, já existentes na Assembléia. Ao facilitar a apresentação
de sugestões por parte da sociedade civil organizada, o Legislativo
mineiro demonstra que, além de estar atento às demandas da
população mineira, procura transformar em fatos concretos aquilo que
reconhecidamente deve fazer parte da sua atuação: o fortalecimento
da democracia e da participação popular.

Devemos lembrar, também, que a atuação do Poder Legislativo, em
praticamente todos os países do mundo democrático moderno, cada
vez mais tem se pautado pela valorização das comissões técnicas,
especializadas, nas quais, mediante a discussão profunda das
matérias,	são	apresentadas	sugestões	que	contribuem
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significativamente para a formação da opinião do corpo
parlamentar. A Constituição do Estado, no art. 60, dispõe
expressamente sobre as comissões da Assembléia, trazendo, dessa
forma, para o texto constitucional aquilo que a doutrina e a prática
parlamentares referendam em nível mundial. A iniciativa sob exame
está, assim, plenamente conforme aos princípios que orientam a
atuação dos modernos parlamentos.

Para aprimorar a proposição, apresentamos ao final deste parecer o
Substitutivo n° 1, no qual se excluem dispositivos referentes à
iniciativa popular, por estarem já disciplinados no Regimento Interno,
no art. 288, não havendo qualquer inovação constitucional ou
regimental que justifique a nova redação para o dispositivo.
Entretanto, dada a necessidade da revogação do "caput" do art. 289,
por força da Emenda à Constituição n° 32, de 1998, opinamos por
disciplinar em nova redação desse dispositivo as regras especificas
relativas aos procedimentos a serem adotados pela nova comissão a
ser criada. Essa solução, além de-evitar uma provável confusão entre
instrumentos distintos - a iniciativa popular e a sugestão de proposição
- é compatível com a lógica do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa.

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

Resolução n° 309/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, que

contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Ad. 1° - O art. 101 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, fica acrescido do seguinte inciso XVI:
Art. 101 -	..............................................

XVI - de Legislação Participativa.".
Art. 20 - O art. 102 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, fica acrescido do seguinte inciso XVI:
"Art. 102 -	.......................................
XVI - da Comissão de Legislação Participativa:
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a) a proposta de ação legislativa encaminhada à
Legislativa, nos termos do art. 289;

b) a realização de consulta pública sobre assuntc
interesse, por determinação da Mesa da Assembléia.".

AI. 30 - O art. 288 da Resolução n° 5.176, de 6 de
1997, fica acrescido do seguinte § 3 0, passando o art.
com a seguinte redação:

"Ârt 22R -
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Assembléia

de relevante

novembro de
289 a vigorar

§ 3° - Nas comissõ s e em Plenário, poderá usar da palavra para
discutir o projeto de ?i de iniciativa popular, pelo prazo total de GO
(sessenta) minutos, o primeiro signatário ou aqueles que este houver
indicado.

Art. 289 - É facultada a entidade associativa da sociedade civil, com
exceção de partido político, a apresentação à Assembléia Legislativa
de proposta de ação legislativa.

§ 1° - A proposta a que se refere este artigo será encaminhada à
Comissão de Legislação Participativa para apreciação e, se aprovada,
será transformada em proposição de autoria da comissão ou ensejará,
quando for o caso, a medida cabível.

§ 2° - Será anexada à proposição de autoria da Comissão de
Legislação Participativa a proposição em tramitação que com ela
guarde identidade ou semelhança, desde que a proposta de ação que
tenha dado ensejo a sua apresentação pela Comissão tenha sido
protocolada anteriormente à apresentação da proposição de autoria
parlamentar.

§ 3° - Aplica-se à proposição de que trata este artigo o disposto no §
30 do art. 288.".

Art. 40 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.	 -
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

308/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
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De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em

epígrafe, que dispõe sobre a elaboração do Plano de Carreiras dos
Servidores do Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia e dá
outras providências, foi aprovado em 1° turno, na forma original.

Vem agora a proposição à Mesa da Assembléia para, nos termos do
art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno, receber parecer para o 2°
turno.

Fundamentação
A proposição em exame estabelece as diretrizes para a elaboração

de um novo plano de carreiras para os servidores do Quadro
Permanente da Secretaria da Assembléia. Sua aprovação em 11
turno, na forma original, atesta a existência de consenso nesta Casa
acerca da necessidade de se promover a revisão dos processos que
possibilitam o desenvolvimento dos servidores em suas carreiras. Não
há dúvidas com relação à pertinência da proposição e quanto à
oportunidade de sua apresentação, pois servirá de elemento balizador
na elaboração de um novo mecanismo gerencial, a ser amplamente
discutido e democraticamente aprovado nesta Casa legislativa.

O estabelecimento de diretrizes para a elaboração de planos de
carreiras no serviço público, vale ressaltar, constitui preocupação não
apenas dos servidores ou da Mesa da Assembléia, O Sindicato dos
Servidores Públicos Federais na Área de Ciência e Tecnologia, em
sua página na Internet, é uma das muitas entidades que defendem
abertamente a necessidade de fixação de elementos balizadores para
a estruturação das carreiras, de forma distinta da elaboração do
próprio plano: "As carreiras no serviço público visam sistematizar
hierarquicamente as funções dos servidores públicos numa estrutura
de cargos com as características (atribuições funcionais) que
profissionalize e otimize toda a vida funcional do servidor público que
abrace uma determinada área de atuação (carreira vertical) ou
profissão (horizontal). Como proposta genérica, entendemos que um
Plano de Diretrizes de Carreiras é o primeiro passo para harmonizar
as carreiras (dos dois tipos: vertical e horizontal) hoje existentes,
estabelecendo o teto máximo e o piso mínimo de remuneração além
do número de degraus (cargos) para todas as carreiras".
(http://www.sindct.org.br/novos/ctdebate/edicao3.htm)
As diretrizes para o desenvolvimento das carreiras aparecem,
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portanto, como um primeiro passo, e de grande importância, para
que o processo posterior de criação dos mecanismos específicos,
adequados e eqüitativos, seja conduzido de forma democrática e
eficaz.

As razões aduzidas nos levam a reiterar posicionamento
anteriormente manifestado quando do exame da matéria em 1° turno,
oportunidade em que opinamos por sua aprovação na forma original.

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

Resolução n° 308/2003 no 2 0 turno, na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de março de 2003.
Rêmolo Aloise, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon

Meio - Luiz Fernando Faria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

308/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 308/2003, de autoria da Mesa da
Assembléia Legislativa, que dispõe sobre a elaboração do Plano de
Carreiras dos Servidores do Quadro Permanente da Secretaria da
Assembléia Legislativa e dá outras providências, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 308/2003
Dispõe sobre a elaboração do Plano de Carreiras dos Servidores do

Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - A Mesa da Assembléia apresentará, no prazo de cento e

vinte dias contados da publicação desta resolução, projeto de
resolução contendo o Plano de Carreiras dos Servidores do Quadro
Permanente da Secretaria da Assembléia, nos termos do art. 66, 1,
"d", da Constituição do Estado, e do art. 79, VII, "e", da Resolução n°
5.176, de 6 de novembro de 1997.
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Art. 2° - O Plano de Carreiras a que se refere o art. 1° desta

resolução será elaborado em conformidade com as seguintes
diretrizes:

- busca da profissionalização e da valorização do serviço público e
do servidor público;

II - desenvolvimento do servidor na carreira com base na igualdade
de oportunidade, no mérito funcional, na qualificação profissional, no
esforço pessoal e na contribuição para o atendimento dos objetivos da
instituição e do setor;

III - constituição de quadro dirigente, mediante formação e
aperfeiçoamento de administradores;

IV - implantação de sistema do mérito objetivamente apurado para
desenvolvimento na carreira, observadas as especificidades do cargo;

V - definição de remuneração compatível com a complexidade e a
responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para seu
desempenho.

Art. 30 - Até que o Plano de Carreiras a que se refere o art. 1 0 desta
resolução defina os novos mecanismos de desenvolvimento na
carreira, não se aplica o disposto nos arts. 3 0 e 40 da Resolução n°
5.203, de 19 de março de 2002.

§ 1° - Caso o Plano de Carreiras a que se refere esta resolução não
entre em vigor até o final do exercício de 2003, aplicar-se-á, a partir do
início do exercício de 2004, o disposto nos arts. 3 0 e 4° da Resolução
n°5.203, de 19 de março de 2002.

§ 2° - Fica assegurada a concessão da promoção e da Gratificação
de Incentivo ao Aperfeiçoamento Profissional - GIAF - obtidas em 1°
de janeiro de 2003, referentes ao período aquisitivo encerrado em 31
de dezembro de 2002.

Art. 40 - O Plano de Carreiras dos Servidores do Quadro
Permanente da Secretaria da Assembléia disporá sobre a relação
entre os níveis remuneratórios mínimos e máximos, adequados à
complexidade de cargos e funções e ao equilíbrio econômico-
financeiro do Estado.

Art. 50 - Os servidores do Quadro Permanente da Secretaria da
Assembléia Legislativa serão ouvidos no processo de elaboração do
anteprojeto do Plano de Carreiras a que se refere esta resolução.

Parágrafo único - A Mesa da Assembléia receberá propostas de
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servidores, individuais ou coletivas, e fará sua sistematização e
análise, para eventual incorporação ao projeto de resolução.

Art. 6° - Participarão do processo de elaboração do anteprojeto de
resolução a que se refere o art. 5° o representante dos servidores
ativos do Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa
e o representante dos servidores inativos da Assembléia Legislativa.

Art. 70 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 42/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De iniciativa do Deputado Luiz Fernando Faria e dirigido ao

Governador do Estado, o requerimento em tela tem por objetivo o
encaminhamento a esta Casa de todos os contratos e aditivos de
prestação de serviços e de fornecimento de medicamentos celebrados
pela Secretaria de Estado de Saúde nos últimos seis meses do ano de
2002.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo", de 27/2/2003
e a seguir encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Cabe observar, de início, que a proposição, quanto à iniciativa,

atende ao Regimento Interno, haja vista que o art. 233, XII, confere ao
parlamentar a prerrogativa de solicitar informações às autoridades
estaduais por intermédio da Mesa da Assembléia. Esse mesmo poder
de iniciativa, encontramo-lo expresso no art. 54, § 2 0 e 30 , da
Constituição do Estado, acrescido dos dizeres de que a recusa, o não-
atendimento no prazo de trinta dias ou a prestação de informação
falsa importam, em se tratando de Secretário de Estado, crime de
responsabilidade e, no caso das demais autoridades estaduais,
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Portanto, do ponto de vista constitucional, não há por que se dirigir
ao mandatário do Poder Executivo mineiro pedido de informação, e
sim a outra autoridade estadual, pelo que devemos apresentar
emenda ao requerimento fazendo o encaminhamento a quem melhor
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cabe, a saber, o Secretário de Estado de Saúde. Essa, a razão da
Emenda n° 1, formulada na fase conclusiva deste parecer.

Quanto ao exame de mérito da proposição, vale ressaltar que a
Carta mineira, ao tratar da Fiscalização e dos Controles, enuncia nos
arts. 73 e 74 que os atos das unidades administrativas dos Poderes
do Estado e de entidade da administração indireta se sujeitarão, entre
outras coisas, ao controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa;
e em se tratando de fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração
indireta, envolve o exame da legalidade, legitimidade, economicidade
• razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa
• do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação.

A luz dessas normas constitucionais, havemos de considerar
legítima a iniciativa de membro deste Legislativo em solicitar
informações a respeito dos referidos contratos celebrados por uma
das secretarias do Estado, mesmo porque o controle de natureza
política exercido sobre os atos do Poder Executivo constitui relevante
prerrogativa a ele conferida.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

42/2003 com a Emenda n° 1, a seguir formalizada.
EMENDA N° 1

No corpo do requerimento, onde se lê: "Exmo. Sr. Governador do
Estado", leia-se: "Secretário de Estado da Saúde".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando .Faria -
Pastor George.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 19/3/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento do Sr. Jairo
Geraldo Nogueira, ocorrido em 18/3/2003, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.



ri"
Maria José de Sousa Porto, ocorrido em 16/3/2003, em Elói
Mendes. (- Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a BAND MINAS pela realização da

Campanha SOS BAND MINAS (Requerimento n° 30/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o jornal "Diário daTarde" pela comemoração
dos seus 72 anos de existência (Requerimento n° 43/2003, do
Deputado Bonifácio Mourão);

de congratulações com a Equipe de Economia do jornal "O Tempo"
pela série de reportagens descrevendo o êxodo de atividades, o
fechamento de empresas e a queda livre da importância econômica
do Estado (Requerimento n° 90/2003, do Deputado Leonídio Bouças).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA 138 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/3/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 18 Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado Durval Angelo; aprovação -
Correspondência: Mensagem n° 40/2003 (encaminha as indicações
dos nomes dos titulares das fundações e autarquias do Estado), do
Governador do Estado - Ofícios - Questões de ordem - 2 8 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Requerimentos
n

o
s 203 a 225/2003 - Requerimentos da Comissão de Fiscalização

Financeira e do Deputado Ricardo Duarte - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Antônio Carlos Andrada, Luiz
Humberto Carneiro, Elmiro Nascimento e Dalmo Ribeiro Silva -
Oradores inscritos: Discursos dos Deputados Domingos Sávio, Biei
Rocha e Doutor Ronaldo - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários 28 Parte (Ordem do Dia): 1  Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Rêquerimentos: Requerimento do
Deputado Ricardo Duarte; deferimento - Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n°
308/2003; aprovação - Questão de ordem - Encerramento.

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h14min, a lista de

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

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Jô Moraes, 20-Secretária 'ad hoc", 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 - Conforme está registrado na ata, este

parlamentar levantou, hoje, uma questão de ordem. Pela manhã, fiz
um elogio à Polícia por sua atuação no caso dos quatro policiais da
ROTAM que ligaram para o COPOM dizendo que receberiam propina
de um empresário, um serralheiro. A própria Polícia montou a
estrutura P-2 para flagrar os policiais no momento em que
cometessem esse ato criminoso.

Também fiz uma critica, dizendo que a Corregedoria não havia
atuado no caso do Cel. José Humberto, Comandante no Sul de Minas.
Farei um reparo porque as minhas afirmações quanto às
irregularidades, aos desvios cometidos por esse Coronel são
verídicas, mas a Corregedoria está atuando nesse caso de forma
correta. O próprio Coronel Corregedor deslocou-se para o Sul de
Minas, realizando várias diligências e ouvindo pessoas. O processo
está em apuração. Esperamos que, dentro desse espírito novo da
Corregedoria, esse oficial seja punido, afastado do comando.
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Farei também outra correção. Falamos sobre a proteção aos

oficiais superiores, mas isso não está sendo observado no caso do
Cel. José Humberto. A intenção do Comandante, Cel. Alvaro Nicolau,
é apurar esse fato e tomar as providências, caso as irregularidades
sejam comprovadas. As provas são fartas, conforme consta do
documento que enviamos. Na maior parte, são denúncias anônimas,
mas essas denúncias contêm os nomes das pessoas envolvidas.
Então, por meio de apurações, é possível chegar-se à verdade com
relação a esse Coronel do Sul de Minas, que vem espalhando terror
na região, agindo com total desrespeito aos direitos humanos, ao
patrimônio público, ao Código de Ética Militar, e ainda, como
apuramos e denunciamos, cometendo crimes eleitorais. Portanto, faço
esse reparo por justiça, porque na questão relacionada ao Cel. José
Humberto, a Polícia Militar está tendo atuação exemplar. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

Correspondência
- O Deputado Domingos Sávio, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 4012003*

Belo Horizonte, 18 de março de 2003.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, atendendo ao disposto

na alínea "d" do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado,
para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, a relação
anexa referente a composição dos cargos máximos de direção
superior das Fundações e Autarquias do Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente,
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado.
1 - Fundações:
Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti - Fundação Centro de

Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais -
HEMOMINAS

Caio Nelson Lemos de Carvalho - Fundação Centro Tecnológico do
Estado de Minas Gerais - CETEC

Mauro Guimarães Werkema - Fundação Clóvis Salgado - FCS
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Octávio Elísio Alves de Brito - Fundação de Arte de Ouro Preto -

FAOP
Vitor Fernando de Andrade - Fundação de Educação para o

Trabalho do Estado de Minas Gerais - UTRAMIG
Carlos Alberto Pereira Gomes - Fundação Ezequiel Dias - FUNED
limar Bastos Santos - Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM
Irene de Meio Pinheiro - Fundação Helena Antipoff
Angela Maria Carrato Diniz - Fundação TV Minas - Cultural e

Educativa
Carlos Eduardo Venturelli Mosconi - Fundação Hospitalar do Estado

de Minas Gerais - FHEMIG
Amilcar Vianna Martins Filho - Fundação João Pinheiro - FJP
Eduardo Gustavo Farnesi Brandão - Fundação Rural Mineira -

Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS
Vanessa Borges Brasileiro - Fundação Instituto Estadual do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG
2 - Autarquias:
Fernando de Campos Sasso - Administração de Estádios do Estado

de Minas Gerais - ADEMG
Renato César do Nascimento Santana - Departamento de Estradas

de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG
Ivan Alves Soares - Departamento Estadual de Telecomunicações

de Minas Gerais - DETEL-MG
Reinaldo Alves Costa Neto - Departamento de Obras Públicas do

Estado de Minas Gerais - DEOP-MG
Francisco Pedalino Costa - Imprensa Oficial do Estado de Minas

Gerais - IO-MG
David Márcio Santos Rodrigues - Instituto de Geociências Aplicadas

-IGA
José Luiz Foureaux de Souza - Instituto de Pesos e Medidas do

Estado de Minas Gerais - IPEM-MG
Maria Coeli Simões Pires - Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado de Minas Gerais - IPSEMG
Cel PM COR Roberto Rezende - Instituto de Previdência dos

Servidores Militares do Estado e de Minas Gerais - IPSM-MG
Altino Rodrigues Neto - Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
Humberto Candeias Cavalcanti - instituto Estadual de Florestas - IEF

rÃ'.
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Inácio Luiz Gomes Barros - Loteria do Estado de Minas Gerais
Luiz Antonio Chaves - Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

- ITER
WalIen Alexandre Medrado - Instituto de Desenvolvimento do Norte

e Nordeste de Minas Gerais - IDENE".
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Presidente do IPSEMG,

encaminhando as informações fornecidas pela Divisão de Pessoal
desse Instituto em atenção ao Requerimento n° 3.52612002, da
Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazolla, Reitora da UFMG, prestando
esclarecimentos acerca de requerimento da Comissão de Direitos
Humanos encaminhado por meio do Ofício n° 1.485/2003/SOM.

Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da CEF, notificando a liberação de recursos-financeiros
referentes a parcelas de contratos assinados com a CEF, com
recursos do Orçamento Geral da União. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, já que levantei

questão de ordem na reuno realizada pela manhã, e, em razão da
fala do Deputado Durval Angelo, esclareço que, quanto à questão
relacionada com o Cel. José Humberto, Comandante da 6 a Região de
Lavras, conhecido como terrorista pelos seus subordinados, existem
vários dossiês circulando pela Policia Militar, citando pessoas,
policiais militares e civis, que, à época pertenciam à corporação e
foram perseguidos e torturados do ponto de vista psicológico por esse
Coronel.	-

Deputado Durval Angelo, existe apuração administrativa no caso do
Cel. José Humberto, mas, no que diz respeito ao Cel. Severo Augusto
da Silva Neto, isso não está acontecendo.

Na época, denunciei o Cel. Severo na Procuradoria-Geral de Justiça
ao Procurador Epaminondas Fulgêncio, e a Justiça Militar acatou essa
denúncia. Então, por parte da justiça, o processo está em andamento.
Em compensação, no âmbito administrativo, nada foi feito. 0
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Governador Itamar Franco também ficou a par da questão, e não
tivemos acolhida. Farei novamente a denúncia, encaminhando-a ao
atual Governador, para que determine a apuração. Até hoje, não há
procedimento aberto visando apurar o motivo que levou o Cel. Severo
a rasgar o boletim de ocorrência policial e a liberar o cidadão viciado
em cocaína que portava papelote da droga. Isso surtiu um efeito
extremamente desastroso no moral da tropa, já que a Polícia Militar
possui torças policiais combatendo o crime. A liberação foi feita após
uma ligação de um Coronel do Exército - que era pai de um dos
jovens - ao Coronel Severo. Então, ele determinou que o Coordenador
da Central de Operações da Polícia Militar orientasse o fiscal do turno
de serviço a comparecer ao Departamento de Investigações e a
rasgar o boletim de ocorrência, fazendo outro posteriormente, como
se não tivesse havido apreensão de droga. E a ocorrência, em vez de
ser dirigida ao Delegado de Polícia do Dl que estava de plantão, foi
dirigida ao Comandante da Companhia do 1° Batalhão.

Portanto, do ponto de vista administrativo, nada foi feito. Denunciarei
o fato ao Governador Aécio Neves, Comandante-Chete da Polícia
Militar, para que haja abertura do procedimento de apuração. Caro
Deputado Durval Angelo, faço esse contraponto, já que, no caso do
Cel. José Humberto, Comandante da 60 Região de Lavras, foi aberto
procedimento administrativo e, quanto ao Cel. Severo, até este
momento, nada foi realizado. Na qualidade de Presidente da
Comissão de Segurança Pública, não podemos deixar isso passar em
branco, até porque o dever constitucional deste e dos demais
parlamentares é fiscalizar os atos do Executivo. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, membros da Mesa,
Deputados e Deputadas, o que me traz aqui é o fato de estarem
ocorrendo injustiças no nosso Estado e provavelmente em todo o
Brasil. Na semana passada, um cidadão foi ao meu gabinete,
implorando nossa ajuda junto à Caixa Econômica Federal, para que
essa instituição recebesse a prestação atrasada do seu apartamento.
Vejam que incoerência! O cidadão devia duas prestações, estava
desempregado e fazia trabalhos esporádicos para pagar sua dívida,
mas a CEF não quis receber o pagamento, alegando que o sistema
não aceitaria essa operação. Todos sabemos que, quando vencem
três prestações, o processo entra em litígio. Aí, o cidadão corre o risco
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de perder sua casa. Quantas pessoas em Minas não sofrem essa
injustiça? Querem pagar suas dívidas para quitar seu apartamento,
mas a instituição bancária não aceita esse pagamento e diz: "Só
podemos receber se você quitar as três prestações atrasadas". O que
é isso? A pessoa acaba entrando em desespero.

E uma questão que envolve a moradia do cidadão. Se existem
prestações vencidas, há um litígio e o cidadão precisa contratar um
advogado para não perder sua casa; se ele tenta pagar uma
prestação, o Banco não a recebe, porque só recebe duas ou três
prestações em atraso. Devemos lutar por essa causa, pois, quando se
trata de moradia, trata-se do sonho do brasileiro. Em nosso País, o
sonho do cidadão é comprar um apartamento financiado a juros que,
dizem, são subsidiados. Mas juros de 18% ao ano não é subsídio.
Precisamos abaixar o juros da casa própria, pois, juros subsidiados
deveriam ser inferiores a 6% ao ano, para que o cidadão pudesse
pagar pela sua casa. 18% podem ser juros subsidiados no Brasil, mas
não no resto do mundo. Apresentarei um requerimento para que se
realize uma audiência pública e os agentes da Caixa Econômica
Federal expliquem a esta Casa essa injustiça.

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:

REQUERIMENTOS
N° 203/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto 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.

N° 204/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Central Mãos de Minas, na
pessoa de sua Superintendente, Sra. Ivone Martins, pelo transcurso
do Dia do Artesão. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N° 205/2003, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando sejam
solicitadas informações ao Secretário de Desenvolvimento Social e
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Esportes sobre o Programa de Proteção a Testemunhas - Pro-Vita.

N° 206/2003, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando sejam
solicitadas informações ao Secretário de Desenvolvimento Social e
Esportes sobre os recursos provenientes do Fundo de Amparo ao
Trabalhor - FAT.

N° 207/2003, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando sejam
solicitadas informações ao Secretário de Desenvolvimento Social e
Esportes sobre os recursos destinados às entidades carentes, de
assistência social, filantrópicas e de interesse público. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

N° 208/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Gera! da HEMOMINAS com vistas a que
seja implantada uma unidade dessa fundação em Unaí. (- A Comissão
de Saúde.)

N° 209/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Econômico com
vistas à implantação de políticas públicas e linhas de financiamento
para a reabertura da Fábrica de Refrigerantes IATE no Município de
Governador Valadares. (- A Comissão de Turismo.)

N° 210/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a recém-eleita diretoria do
Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado. (- A
Comissão do Trabalho.)

N° 211/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas a que seja providenciado o
asfaltamento da rodovia que liga os Municípios de São Tiago e
Resende Costa.

N° 212/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas a que seja providenciado o
asfaltamento da rodovia que liga os Municípios de Nazareno e Agua
Limpa.

N° 213/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes com vistas a que sejam tomadas providências para o
asfaltamento da Rodovia MG-383, no Município de São Vicente de

rs



620
Minas, no trecho que menciona.

N° 214/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes com vistas a que sejam tomadas providências para o
asfaltamento da Rodovia MG-338, no trecho compreendido entre os
Municípios de Piedade do Rio Grande e lbertioga.

N° 215/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes com vistas a que sejam tomadas providências para o
asfaltamento da Rodovia BR-494, no trecho compreendido entre os
Municípios de Andrelândia e Madre de Deus de Minas.

N° 216/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes com vistas a que sejam tomadas providências para o
asfaltamento da Rodovia BR-275, no trecho compreendido entre os
Municípios de Lagoa Dourada e Carandaí.

N° 217/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes com vistas a que sejam tomadas providências para a
manutenção asfáltica da BR-383, no trecho que liga o Município de
São João dei-Rei à BR-040.

N° 218/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas a que sejam tomadas
providências para a manutenção da BR-494, no trecho compreendido
entre os Municípios de São João dei-Rei e São Tiago.

N° 219/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas a que sejam tomadas
providências para a manutenção da BR-265, no trecho compreendido
entre a cidade de São João deI-Rei e a BR-381. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

N° 220/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da
PMMG com vistas à criação de uma companhia independente da
Polícia Militar em São João dei-Rei. (- A Comissão de Segurança
Pública.)
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N° 221/2003, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à implantação
do ensino médio nas escolas dos bairros que menciona. (- A
Comissão de Educação.)

N° 222/2003, da Comissão do Trabalho, pleiteando sejam solicitadas
ao Secretário do Desenvolvimento Social informações sobre a
situação do trabalho infantil no Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 22312003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador da Promotoria da Infância e da
Juventude, com vistas a que se tomam providências para
esclarecimento de denúncia de fatos envolvendo a Prefeitura
Municipal de Inconfidentes e estudantes desse município.

N° 224/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe de Polícia, com
vistas à apuração do assassinato do engenheiro civil Everaldo Lopes
Milagres.

N° 225/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor da Policia Civil com vistas a que se
tomem providências para esclarecimento de denúncia do Sr.
Adevilson da Costa Duarte, referente ao furto de seu veículo.

Da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando providências
com vistas ao imediato credenciarnento dos membros dessa
Comissão para acesso ao SIAFI-MG. (- A Mesa da Assembléia)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Ricardo Duarte.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Antônio Carlos Andrada, Luiz Humberto Carneiro, Elmiro Nascimento
e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, prezados visitantes, funcionários, imprensa,
telespectadores da TV Assembléia, registro minha satisfação por
haver participado, ontem, da formalização da implantação da bancada
da UEMG. E um primeiro passo, nesta legislatura, de uma luta que já
dura décadas. Não somos os primeiros e não seremos os últimos a

rÃ
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empunhar essa bandeira. Essa causa não pertence a um indivíduo
ou partido, mas ao povo mineiro. E uma possibilidade concreta de
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, levando a sério a
educação, o ensino universitário e a pesquisa. Após criada a
possibilidade da instituição da UEMG, na Constituição Estadual de
1989, muitas batalhas travaram-se até o dia de hoje. Mas precisamos
ser realistas, pois, embora tenhamos evoluído muito nessa luta, por
meio de diversas fundações agregadas e dos próprios estudantes que
pagam mensalidades nessas fundações do interior de Minas, esses
avanços mostram que o sonho não pode ser abandonado. E
fundamental que o Governo do Estado assuma atitudes concretas
para a efetiva implantação da UEMG, para que o jovem mineiro tenha
acesso a um ensino universitário no interior de Minas e para que
nosso Estado tenha uma instituição de pesquisa identificada com sua
cultura, suas vocações e potencialidades econômicas, que são
diversas, pois, como já dizia Guimarães Rosa, Minas são muitas.

A UEMG foi concebida como instrumento para materializar nossas
vocações, tornando-as possíveis, para que o Estado se desenvolva de
forma plena, principalmente, possibilitando o desenvolvimento
regional, que, com certeza, faz parte das diretrizes do Governo Aécio
Neves.

E justamente com esse propósito de somar forças com o Governo e
de traduzir o anseio da comunidade que percebo que ingressaram
nessa frente parlamentar, nessa bancada, diversos companheiros e
companheiras que compõem esta Assembléia. Não foi com o
propósito de fazer queda-de-braço com o Governo e fomentar
discursos demagógicos, de dizer - o que todos já sabemos - que a
universidade é uma necessidade, o ensino de nível superior não é
luxo. O cidadão mais humilde, especialmente do interior, tem direito à
universidade, e o Estado tem obrigação constitucional de bancar
esses cursos, implementando-os de imediato.

Esse discurso fácil, embora absolutamente fundamentado em
verdades e premissas justas, não resolveu, ao longo de mais de uma
década, o problema. E preciso que sejamos mais audazes e que
tenhamos sentimento de união, ao invés de fazermos discursos fáceis
e apresentarmos posições antagônicas - a do estudante e a da
unidade de ensino -, ao invés de fomentarmos discórdia diante da
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situação terrível de um jovem que quer estudar e não pode pagar e
a de uma unidade que funciona e precisa de dinheiro para manter
seus professores e seus laboratórios.

Unimo-nos a esta bancada com a certeza de que temos de somar
forças, e não fazer queda-de-braço. Temos de nos debruçar diante
desse problema, com vontade de encontrar soluções realistas e
apresentá-las ao Governo, estabelecendo um diálogo para elaboração
e implementação de propostas. Portanto, dando um passo de cada
vez, como toda caminhada decidida deve ser feita, para que
possamos chegar ao nosso objetivo.

Não tenho ilusão de que conseguiremos, amanhã, a aplicação de
algo entre R$150.000.000,00 e R$200.000.000,00 por ano, para
termos de imediato o problema do financiamento - muito grave -
resolvido com uma canetada, como costumam dizer. Sabemos que o
Estado vive situação lastimável, herança terrível do Governo anterior,
que se ocupou do proselitismo, da demagogia, do projeto da vaidade
pessoal, abandonando os interesses de Minas, deixando os cofres do
Estado falidos, com mais de R$4.000.000.000,00 de restos a pagar,
dívidas de curto prazo vencidas, e o pior, com "déficit" orçamentário
mensal e anual que aponta para cifras bihonárias.

Entendemos que o desafio é grande. E preciso ter persistência para
assumir essa luta e enfrentar esse tipo de dificuldade. E preciso ter
clareza, pois não estamos falando só de financiamento, mas de
respeito por nove cidades mineiras e fundações agregadas, além do
"campus" e da reitoria em Belo Horizonte.

Posso referir-me ao "campus" de Divinópolis e ao INESP, o qual tem
uma história brilhante. Hoje, com dezena de cursos, dentre eles
alguns competindo para o conceito "A", vem oferecendo contribuição
fantástica à formação dos jovens do centro-oeste mineiro e de todo o
Estado. A exemplo do INESP, temos várias outras unidades sérias e
dinâmicas no interior das Minas Gerais. Portanto, não podemos tratá-
las apenas como peça orçamentária.

Além da dificuldade de funcionamento dessas unidades, há também
as questões de natureza legal e trabalhista, envolvendo os
profissionais, professores, e a qualidade do ensino dado aos nossos
jovens, que tem de ser discutida com seriedade. Não se pode colocar
a chancela de público em algo que esteja sendo tratado como
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proibido, porque é caro. E preciso que enxerguemos o problema de
maneira ampla e debrucemos sobre ele com vontade de resolvê-lo.
Para isso, é preciso mais parceria e entendimento que mera queda-
de-braço ou qualquer tipo de discurso demagógico.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-lo e
dizer que essa peregrinação em busca da identidade da UEMG - que
tem parceria forte na Casa, com inúmeros parlamentares
representando toda a área de abrangência - tem tudo para ser
vitoriosa.

Volto um pouco no tempo. Buscávamos a consolidação da
UNIMONTES, para a qual foi feito um trabalho gigantesco. Tivemos
parlamentares que a defenderam com muita garra. Assim, conseguiu-
se estadualizar uma fundação, hoje uma das maiores universidades
do Pais, que, com excelente atuação, oferece mais de 25 cursos
superiores a mais de 14 mil alunos. Sendo assim, consolidou-se
verdadeiramente.

Noto na sua pessoa e, no passado, na do Deputado Paulo Piau e de
vários outros Deputados, preocupação com as universidades. Na
legislatura passada, conseguimos este grande avanço: fazer constar
da Constituição do Estado o custeio da UNIMONTES e o da UEMG.
Hoje, 2% das receitas orçamentárias líqüidas devem retornar em
forma de incentivo a essas universidades. Temos de fazer com que o
Governador Aécio Neves, sensível e comprometido com o ensino
superior do Estado, possa transformar as letras da nossa Constituição
em realidade. Para isso, temos de continuar com esse trabalho.
Coloco-me à inteira disposição da frente parlamentar em favor dessas
universidades, para que possamos consolidar também a UEMG.

Parabéns, Deputado Domingos Sávio! O seu trabalho é esse
mesmo. Acompanho as inúmeras reuniões. Acredito que o caminho
seja a persistir e mostrar que o ensino universitário é um dos maiores,
senão o maior investimento que o Governo pode trazer à juventude do
Estado.
O Deputado Domingos Sávio - Agradeço ao Deputado Carlos

Pimenta. A sua experiência e espírito aguerrido contribuirão muito.
Certamente, teremos a adesão e a participação dos demais
companheiros para que essa empreitada nos leve a bom termo.

Sr. Presidente, concluindo, queria apresentar um requerimento,
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propondo a criação de Comissão Especial com propósito de
estudar e propor alternativas viáveis para a implementação da UEMG.
Justifico o porquê de uma maneira bastante objetiva: embora a
matéria seja inerente à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia,
está também vinculada à Comissão de Administração Pública, às
áreas de desenvolvimento. Enfim, todas, de alguma maneira, têm
responsabilidade na solução desse problema, mas têm sempre uma
enormidade de atribuições, e o assunto acaba não sendo objeto de
uma atenção específica.

A nossa proposta, que naturalmente também deve ser objeto de
discussão com a nossa bancada, a quem pedirei que subscreva este
pedido, é que essa comissão trabalhe de maneira tripartite, com a
comunidade educacional, ouvindo os estudantes, os professores, os
Diretores de fundações agregadas e a própria reitoria, em Belo
Horizonte; e que possa também trabalhar em parceria com os órgãos
do Poder Executivo, para se construir uma proposta realista, que leve
em conta que não dá para adiar mais, que é preciso tomar a atitude
de implantar a Universidade do Estado, mas com o realismo de quem
se preocupa em saber de onde vamos tirar o dinheiro, como ele
chegará aos cofres das unidades, como será feita essa absorção do
ponto de vista trabalhista, dos aspectos de legislação - enfim, com
uma proposta realista, que tenha prazo e meios bem claros para ser
implementada. Sabemos que é uma longa caminhada, mas que nos
possibilita dar o primeiro passo para sairmos definitivamente dessa
condição de sonhar com uma utopia fantástica e não movermos um
passo sequer na sua direção. Isso é inadmissível. E preferível que
tenhamos o realismo de dar um passo de cada vez, para que um dia
essa utopia seja uma realidade plena de desenvolvimento, de justiça
social, porque universidade não é luxo, mas uma necessidade de
cada jovem destas Minas Gerais que quer construir uma vida digna.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Biel Rocha.
O Deputado BieI Rocha - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

público que nos assiste nas galerias, companheiros e companheiras,
no dia 21/3/60, na África do Sul, a polícia abriu fogo contra uma
demonstração de africanos na vila de Sharpeville, matando 67 e
ferindo 186 pessoas. 0 choque foi profundo e provou o tamanho da
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intolerância racial existente nesse país.

A partir disso, a ONU declarou o dia 21 de março como o Dia
Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Quarenta e um
anos depois, os países participantes da Conferência Mundial de
Combate à Discriminação, em Durban, na África do Sul, entre eles o
Brasil, assumem a luta contra o racismo, a xenofobia e todas as
práticas intolerantes.

Amanhã, dia 21, em Brasília, o companheiro Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva anuncia a criação da Secretaria de Promoção da
Igualdade Racial, um ato que concretiza o compromisso do Brasil na
luta contra a discriminação. Mais que isso, é o referendo da luta do
povo negro e dos grupos organizados em torno da questão racial. A
criação dessa Secretaria também reafirma o compromisso do Governo
Lula com a inclusão e a promoção da raça negra em nosso Pais.

Destacamos aqui que essa Secretaria a ser criada no dia de
amanhã será um importante espaço de reflexões e proposições raciais
e terá papel importante na implementação de políticas públicas de
combate ao racismo e à discriminação. Terá papel importante também
na condução e na garantia da efetivação da política de
transversal idade que o Governo Lula deve seguir, proporcionando,
assim, a implementação de ações afirmativas e reparatórias em todas
as esferas do Governo.

A criação dessa secretaria é também um marco na história deste
País, que, durante séculos, manteve o regime escravista, alijando os
cativos de qualquer direito, e que, ao longo de 500 anos, cometeu
inúmeras formas de violência contra o povo negro - seja omitindo sua
verdadeira história, seja perseguindo e marginalizando sua cultura,
seja impedindo sua verdadeira emancipação.

Entretanto, o compromisso de inclusão racial não deve ser assumido
apenas pelo Governo Federal. Os Estados precisam aliar-se na "luta-
compromisso" e contribuir com ações propostas pela secretaria a ser
criada, por intermédio dos ministérios relacionados com a discussão
racial. Sublinhamos que meu mandato e o de nossa bancada coloca-
se à disposição desse compromisso, por meio da discussão racial
coletiva, e pretende ser espaço de articulação do povo negro na
Assembléia de Minas, inter-relacionando os movimentos, refletindo
sobre a questão racial e encaminhando projetos que realmente
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incluam o povo negro.

Que o dia 21 de março seja para o Brasil ponto de partida para a
mudança de paradigmas em relação à discussão racial e, para o povo
negro, o divisor de águas na história de luta e o passo decisivo rumo à
sua real libertação. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.
O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, funcionários, senhoras e senhores das galerias,
telespectadores da TV Assembléia, este é um momento grave na
história da humanidade, e o pensamento de cada um de nós se volta
para esse conflito sem precedentes, chocando-nos pela sua
motivação - ou pela falta de motivação - e pelas conseqüências dessa
guerra para a ordem mundial.

O mundo tem que se unir pela paz e buscar, no futuro, a prevalência
das soluções diplomáticas para evitar as intervenções desmedidas na
soberania dos povos e qualquer tipo de desrespeito aos organismos
internacionais.

Este é, sem dúvida, um momento em que o cenário internacional é
foco das preocupações de todos, mas, ao nosso redor, outros
problemas estão a exigir resposta imediata, principalmente quando
dizem respeito à saúde do nosso povo.

Trago ao conhecimento desta Casa a situação de grande dificuldade
em que se encontra atualmente o maior centro de atendimento
médico-hospitalar de Sete Lagoas e região, o Hospital Nossa Senhora
das Graças. Trata-se de um hospital com capacidade para 285 leitos,
tradicional em Sete Lagoas, quase centenário, mantido por uma
instituição filantrópica, a Irmandade Nossa Senhora das Graças.
Atualmente, as dívidas do hospital estão estimadas em

R$5.000.000,00, e o quadro financeiro aponta um déficit operacional
de R$200.000,00 mensais.

Como informa o provedor da instituição, o principal motivo do
crescimento da divida é a defasagem da tabela do SUS, já que 75%
do faturarnento do hospital é empregado em serviços prestados pelo
Sistema único de Saúde. Para exemplificar, o SUS paga R$5,20 por
uma consulta médica e apenas R$93,58 por uma sessão de
hemodiálise, procedimento que, noutros países custa, no mínimo,
U$1 00,00.
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Em conseqüência dessa crise, o hospital teve que diminuir o

número de leitos para 115, muito aquém da real capacidade e
necessidade. Dispensaram-se 50 funcionários, que ainda não
receberam parte dos direitos trabalhistas devido à absoluta falta de
recursos financeiros do hospital.

Estou me referindo a um hospital de Sete Lagoas, minha cidade
natal, onde vivo e trabalho, e a situação que descrevo não é diferente
nos demais municípios do Estado. Tenho certeza de que muitos dos
Deputados presentes poderiam fornecer relatos iguais ou muito
semelhantes, pois o problema está no País inteiro.

A tabela do SUS, apesar de ter sido modificada há pouco tempo,
não remunera adequadamente os procedimentos médicos, gerando
déficit crescente para os hospitais. E uma tabela irreal e os
prejudicados não são apenas os hospitais: os usuários dos serviços
sofrem muito com a demora do atendimento e com a precariedade
das consultas. Se o paciente do SUS necessita internação, tudo se
complica. Os hospitais, sobrecarregados de dívidas, vêm reduzindo a
oferta de leitos, na tentativa de conter custos. O nosso povo está
penalizado e alguma providência tem que ser tomada.

Quero registrar minha preocupação e sugerir a esta Casa amplo
debate com a comunidade, para colher subsídios e propostas a serem
encaminhados ao Governo Federal. Hoje a crise se abate sobre o
Hospital Nossa Senhora das Graças, amanhã poderá abater-se sobre
outros, noutros municípios mineiros, até um colapso total da saúde
pública no Pais. Muito obrigado.

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 ato "Assembléia pela Paz".

- A ata do evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
2a Parte (Ordem do Dia)

P Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a
p Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
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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 o Deputado Bispo Gilberto

terá seu nome parlamentar alterado para Gilberto Abramo, em virtude
da aprovação de requerimento do interessado pela Mesa da
Assembléia.

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°s 223 a 225/2003, da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se, para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Luiz
Humberto Carnero - informando sua renúncia à vaga de membro
efetivo na Comissão do Trabalho (Ciente. Publique-se. Cópia às
Comissões.) e Antônio Carlos Andrada - indicando a Deputada Ana
Maria para a vaga de membro efetivo na Comissão do Trabalho
(Ciente. Designo. As Comissões e cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ricardo Duarte,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1312003. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno (Arquive-se o projeto.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de

Resolução n° 308/2003, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a
elaboração do Plano de Carreiras dos Servidores do Quadro
Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
promulgação.

Questão de Ordem
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, conforme podemos
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observar, não há quórum para continuarmos os trabalhos. Peço a
V. Exa. o encerramento da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia
21, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 21/3/2003
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Fábio Avelar - Jayro Lessa -

João Bittar - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Pinduca Ferreira
- Vanessa Lucas.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 9h15min, a

lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de
quórum, e convoca os Deputados para a reunião de debates de
segunda-feira, dia 24, às 20 horas.	-

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 27/2/2003

As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Olinto Godinho, Bispo Gilberto, Cecília Ferramenta, João Bittar e Zé
Maia, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Olinto Godinho, 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 Vice-Presidente e a fixar o dia e o
horário de funcionamneto das reuniões ordinárias da Comissão. A
seguir, o Presidente "ad hoc" determina a distribuição das cédulas de
votação aos membros da Comissão e convida a Deputada Cecilia
Ferramenta para atuar como escrutinadora, a qual, após computar os
votos, anuncia que os Deputados João Bittar e Bispo Gilberto tiveram
cinco votos para Presidente e Vice-Presidente respectivamente. 0
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Presidente " ad hoc" empossa o Presidente da Comissão e passa-
lhe a direção dos trabalhos. O Presidente profere palavras de
agradecimento, declara empossado o Vice-Presidente e comunica que
as reuniões ordinárias da Comisão serão às quartas-feiras às
14h30min, no Plenarinho II. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
João Bittar, Presidente - Bispo Gilberto - Zé Mala - Olinto Godinho.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS
PROPOSIÇÕES DE LEI N OS 15.469 E 15.472, EM 11/3/2003

As 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Manha Campos, Paulo Piau e Zé Maia, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente
"ad hoc", Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida, por ser esta a primeira reunião da
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente da Comissão e a designar os relatores
das matérias. O Presidente solicita que sejam distribuidas as cédulas
de votação, devidamente rubricadas, e convida a Deputada Marília
Campos para atuar como escrutinadora. Realizada a apuração dos
votos, são eleitos, para Presidente, o Deputado Bonifácio Mourão e,
para Vice-Presidente, o Deputado Paulo Piau, ambos por
unanimidade. O Deputado Bonifácio Mourão declara empossado
como Vice-Presidente da Comissão o Deputado Paulo Piau, a quem
passa a direção da reunião. O Deputado Paulo Piau agradece a sua
eleição, declara empossado como Presidente o Deputado Bonifácio
Mourão e retorna a ele a direção dos trabalhos. O Deputado Bonifácio
Mourão agradece aos colegas a sua eleição e, dando
prosseguimento, designa o Deputado Luiz Humberto para ser o relator
do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.469 e o Deputado Arlen
Santiago, para ser o relator do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.472. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a reunião extraordinária, a ser marcada posteriormente, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Manha Campos - Luiz Humberto

Carneiro - Doutor Viana.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 12/3/2003
Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos e Sidinho do Ferrotaco,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
Deputada Marília Campos. 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 discutir e a votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Cel. PM
Jaime Pimentel de Souza, Chefe do Estado-Maior da PMMG,
publicado no "Diário do Legislativo" de 18/1/2003; Sérgio Francisco de
Freitas, Corregedor-Geral de Polícia, publicado no "Diário do
Legislativo" de 11/1/2003, e encaminhando cópia do relatório instrutivo
do inquérito policial referente à denúncia formulada por José Alfredo
Vieira; José Antônio de Moraes, Secretário Adjunto da Segurança
Pública, publicado no "Diário do Legislativo" de 25/1/2003; Maria do
Rosário Caiafa Farias, Ouvidora da Polícia do Estado, publicado no
"Diário do Legislativo" de 1 0/2/2003; Marcial Vieira de Souza, Promotor
de Justiça do Estado, encaminhando cópia do texto "O Drama dos
Sem-Remédio"; Osvaldo Medeiros Neri, Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de São Sebastião do Paraíso, encaminhando
cópia do termo de audiência do Ministério Público a respeito de
Ronaldo Aparecido Lanzone; Gilda Fontes Nicolau, da Secretaria da
Justiça e de Direitos Humanos, apresentando denúncia feita por
foliões de Diamantina e solicitando ajuda da Comissão; Oswaldo
Tolentino Filho, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Betim,
apresentando denúncia contra o Deputado Pinduca Ferreira; Maj. PM
Domingos Sávio de Mendonça, Presidente da Associação dos Oficiais
da Polícia Militar e Bombeiros Militar - AOPMBM -, manifestando-se
contra denúncia apresentada pela Sra. Heloisa Greco; Marcos Helênio
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Leoni Pena, da Diretoria de Cidadania e Direitos Humanos do
Governo do Estado, dando conhecimento das providências tomadas
com relação ao conflito em área de remanescentes de quilombo, no
Município de São João da Ponte; Maurício Pinto Ferreira, Juiz de
Direito Auxiliar da 8 Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte,
encaminhando cópias das declarações prestadas pelo réu Ney
Wagner Lopes Santos; Eduardo Gomes dos Reis, Juiz de Direito da
Comarca de Piranga, encaminhando cópia da ação judicial contendo
declaração apresentada por José Francisco Moreira; Geraldo Magela
Pena Torres, Presidente da Câmara Municipal de ltabira,
encaminhando cópia do relatório da situação da cadeia pública desse
município no exercício de 2002; Sérgio Silveira Soares, Presidente da
Câmara Municipal de Raposos, solicitando a atenção devida ao
incidente envolvendo a Policia Militar e a população desse município;
Paulo Vítor Oliveira Cunha, fuhcionário público da Prefeitura de Boa
Esperança, solicitando ajuda da Comissão; Francisco. Procópio
Gomes e Windson da Paixão Teixeira, de Itabira, Antônio Sérgio
Souto Bernardo, Luiz de Aguilar e Neuvanilio Carvalho, detentos das
cadeias públicas dos Municípios de São José do Jacuri, Diamantina e
Almenara, respectivamente; Geraldo Aparecido Lemos e Adilson
Moreira da Fonseca, de Peçanha, relatando suas necessidades e
solicitando apoio da Comissão; Maria dos Reis, solicitando ajuda e
atenção da Comissão para o fato que menciona; da Secretaria
Adjunta de Direitos Humanos - Disque Direitos Humanos -,
encaminhando denúncia relativa a abuso de autoridade no Município
de Caranaiba; Presidente da Comissão dos Juízes de Paz do Estado,
Constantino Eliziário Magalhães, reivindicando apoio da Comissão; de
membros do Fórum Mineiro de Saúde Mental, encaminhando convite
para reunião do dia 1 0/2/2003; Raul Guilherme Tavares, Gerente
Regional de Assistência Social Centro-Sul da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, encaminhando o cronograma de reuniões e propostas
de trabalho para o primeiro semestre de 2003. O Presidente
comunica, ainda, o recebimento de exemplar do jornal "Circuladô -
Minas", do informativo do "Mandato Coletivo Neila Batista", Vereadora
à Câmara Municipal de Belo Horizonte; de manifesto do Conselho
Regional de Psicologia repudiando os graves retrocessos ocorridos na
implantação da reforma psiquiátrica no Município de Barbacena; de
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encarte contendo informações sobre o Curso de Especialização em
Estudos de Criminalidade e Segurança Pública proposto pela UFMG;
de exemplar do livro "Direitos Humanos no Brasil 2002"; do protocolo
facultativo da "Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher", da Câmara dos Deputados, e de
encarte do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública -
CRISP - contendo informações sobre a violência na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. A Presidência verifica a presença
dos Deputados Roberto Ramos, Sidinho do Ferrotaco e Mauro Lobo e,
logo após, declara empossado como Vice-Presidente da Comissão o
Deputado Roberto Ramos, eleito com quatro votos. 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 Marília Campos e
outros, em que solicitam a realização de audiência pública da
Comissão com entidades da sociedade civil para discutir o
desaparecimento de mulneres na Região Metropolitana de Belo
Horizonte; Maria José Haueisen, em que solicita a realização de
audiência pública da Comissão com os convidados que menciona,
para debater o tema "políticas públicas -»ases para a construção de
uma nova política indigenista"; e Durval Angelo (4), em que solicita a
realização de audiências públicas com os convidados que menciona,
para discutir as denúncias de prática de tortura e abuso de autoridade
cometidos pelo Delegado de Polícia de São Gonçalo do Sapucaí; e
nos Municípios de Uberlândia ou Ituitaba, para debater as freqüentes
expulsões de famílias de trabalhadores rurais; e a realização de visitas
desta Comissão e da Comissão de Segurança Pública à Associação
de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC -, de ltaúna, e à
Penitenciária Nélson Hungria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Célio Moreira - Mauro

Lobo.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 12/3/2003

rs



635
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os

Deputados João Bittar, Olinto Godinho, Bispo Gilberto e Cecília
Ferramenta, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Biliar, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício encaminhado pelo Sr. Iran Silva Couri,
Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, relatando os
acontecimentos provocados pela enchente do dia 3/1/2003, naquele
município, e solicitando pedido de providência junto ao Governo
Estadual, com o objetivo de minimizar o flagelo que afetou cerca de 3
mil pessoas naquela localidade. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 31 e 46 a 51/2003,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 44/2003, do Deputado Carlos
Pimenta; 59; 60; 88 e 89/2003, do Deputado Doutor Viana; 91/2003,
do Deputado Paulo Cesar. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Leonardo Moreira, em que
solicita seja convidada a Secretária de Estado Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e para o
Norte de Minas, Deputada Elbe Brandão, para prestar informações
acerca de seus projetos frente àquela Secretaria; da Deputada Cecilia
Ferramenta, em que solicita sejam tomadas providências para a
eleboração de uma cartilha explicativa sobre os institutos introduzidos
pela Lei Federal n° 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
João Bittar, Presidente - Cecília Ferramenta - Zé Maia - Bispo

Gilberto - Olinto Godinho.
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ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE,

EM 13/3/2003
Às 91h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Doutor Viana, João Bittar e Neider
Moreira, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Chico Simões. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar proposições da Comissão.
A seguir, solicita ao Deputado Doutor Viana que proceda à leitura da
seguinte correspondência: convite do Fórum Mineiro de Saúde Mental
para sua reunião mensal, em 15/3/2003; ofícios dos Srs. Edilson
Corrêa de Moura, Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de
Minas Gerais, solicitando dos núcleos de saúde a valorização do lado
social das administrações públicas; Manoel Eduardo de Lima
Machado, encaminhando cópia dos relatórios finais dos projetos de
ensino e pesquisa e saúde coletiva, apresentados no 21° Congresso
Internacional de Odontologia de São Paulo; do Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Belo
Horizonte, encaminhando abaixo-assinado dos funcionários do
Hospital São Francisco, contendo denúncias de irregularidades nessa
instituição; carta da Sra. Marta Elizabeth de Souza, Conselheira
Presidente do Conselho Regional de Psicologia; ofícios do Sr. Aécio
Dantas de Souza, Prefeito Municipal de Monte Alegre de Minas,
encaminhando documento em que manifesta, juntamente com o
Secretário de Saúde desse município, insatisfação com a medida
tomada pela Secretaria da Saúde em relação aos tetos orçamentários
para AIHs; da Sra. Guardina Maria Porto, Chefe da Divisão de
Convênios do Ministério da Saúde, encaminhando publicação
contendo as ações de acompanhamento de convênios desse órgão;
do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e dos Secretários da
Saúde e de Recursos Humanos e Administração, encaminhando
proposta de atendimento médico pericial dos trabalhadores do setor
mineral que ingressaram com processo de indenização junto à
Comarca de Nova Lima; e do Sr. Marcos Antônio Marques da Silva,
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Presidente da Câmara Municipal de Passos, encaminhando cópia
de ofício do Vereador Joaquim Euripedes do Nascimento, aprovado
por essa Casa. Passa-se à 3° Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita a realização de

iaudiência pública para debater o Projeto de Lei Federal n° 25/2002, do
Senador Geraldo Althoff, que define o ato médico; e de audiência
pública para discutir as ações a serem desenvolvidas na área de
epidemiologia pela Secretaria da Saúde, com os convidados que
menciona; Chico Simões, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o problema do atraso do pagamento do SUS e
da falta de pagamento do IPSEMG aos hospitais credenciados, com
os convidados que menciona; Fahim Sawan, em que pleiteia seja
solicitada ao IPSEMG uma exposição detalhada de sua atual situação
financeira, tendo como base seu balanço gerencial anual; seja
formulado convite ao Secretário da Saúde para comparecer perante
esta Comissão a fim de expor seu programa de trabalho, bem como
os problemas enfrentados por essa Pasta; e sejam solicitados ao
IPSEMG esclarecimentos sobre o atraso nos pagamentos à Casa de
Saúde São José, de Uberaba, referentes aos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2002 e janeiro e fevereiro deste ano; e
Vanessa Lucas, em que solicita seja realizada reunião para discutir a
melhoria da assistência farmacêutica prestada pelo Estado, com os
convidados que menciona; e seja encaminhado ao Secretário da
Saúde pedido de equipamentos e material permanente para o Hospital
Municipal de Contagem. O Deputado Ricardo Duarte passa a direção
dos trabalhos ao Deputado Fahim Sawan e apresenta requerimento
em que solicita seja realizada audiência pública para discutir a
situação dos aprovados em concurso da FHEMIG, com os convidados
que menciona. Submetido a votação, é aprovado o requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Viana - João

Bittar - Neider Moreira.
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ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS
PROPOSIÇÕES DE LEI N OS 15.430, 15.461 E 15.470, EM 13/3/2003
As 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Fahim Sawan, Leonídio Bouças e Weliton Prado,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião
e informa que não há ata a ser lida por ser esta a primeira reunião da
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente da Comissão e designar os relatores
das matérias. O Presidente "ad hoc" determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado
Weliton Prado para atuar como escrutinador. Realizada a apuração
dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado Fahim Sawan e
para Vice-Presidente o Deputado Célio Moreira, ambos por
unanimidade. O Deputado Célio Moreira declara empossado como
Presidente o Deputado Fahim Sawan, a quem transfere a direção dos
trabalhos. O Deputado Fahim Sawan agradece aos colegas e dá
posse ao Deputado Célio Moreira como Vice-Presidente da Comissão.
Em seguida, o Presidente avoca a si a relatoria do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.430; designa o Deputado Leonídio Bouças
para relatar o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.461; e designa o
Deputado Weliton Prado para relatar o Veto Total à Proposição de Lei
n° 15.470. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária, a ser marcada posteriormente,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2003.
Fahim Sawan, Presidente - Leonídio Bouças - Jayro Lessa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 20/3/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Aleixo Reginaldo Gontijo, ocorrido em 19/3/2003, em Patos de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do

Cel. Mário de Assis Carvalho, ocorrido em 5/3/2003, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)	 -

COMUNICAÇAO
- O Sr. Presidente despachou, em 21/3/2003, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dimas Fabiano, notificando o falecimento do Sr.

Manoel de Oliveira Silva Filho, ocorrido em 19/3/2003, em Varginha. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 13 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
20/3/2003

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Sebastião Navarro Vieira
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação

da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Apresentação musical - Minuto de silêncio - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Bispo Dom Décio Zandonade - Palavras do
Deputado Antônio Genaro - Palavras do Bispo Ricardo Chambarelli
Santos - Palavras do Sr. Tilden Santiago - Palavras do Vereador
Betinho Duarte - Palavras do Sr. Rubens Abdul AI Saoud Schahim -
Palavras do Sr. Carlos Calazans - Palavras do Sr. Gilson Luiz Reis -
Palavras do Embaixador Musa Amer Odhe - Palavras do Sr. Marco
Régis	 -

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Revmos. Srs. D.

Décio Zandonade, Bispo Auxiliar, representando D. Serafim
Fernandes de Araújo, Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte, e Bispo
Ricardo Chambarelli Santos, representante da Igreja Universal do
Reino de Deus; e os Exmos. Srs. Deputado Antônio Genaro,
Presidente do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho
Quadrangular em Minas Gerais; Musa Amer Odhe, Embaixador da
Palestina; Tilden Santiago, ex-Deputado Federal; Betinho Duarte,
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Rubens Abdul AI
Saoud Schahim, Diretor da Federação de Entidades Árabe-Brasileiras;
Carlos Calazans, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais; e
Gilson Luiz Reis, Diretor da Executiva Nacional da CUT.

Registro de Presença
O locutor - Registramos as presenças da Sra. Maria Lúcia Scarpelli,

Vereadora à Câmara Municipal de Belo Horizonte, e dos Srs. Ramon
Fonseca, Presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas
Gerais, e Thiago Franco, Presidente da União Municipal dos
Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
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O locutor - Senhoras e senhores, destina-se esta parte da

reunião à realização do ato "Assembléia pela Paz".
Execução do 1-fino Nacional

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

Apresentação Musical
O locutor - Neste momento, ouviremos parte da música "Sal da

Terra", de autoria de Belo Guedes e Ronaldo Bastos.
- Procede-se à apresentação musical.

Minuto de Silêncio
O locutor - Convidamos os presentes a observar 1 minuto de silêncio

pela paz no mundo.
- Faz-se 1 minuto de silêncio.

Palavras do Sr. Presidente
"Sei que a paz é mais difícil que a guerra". Essa frase tão oportuna,

hoje, expressa o pensamento de alguém muito caro a nós, mineiros,
especialmente a esta Casa legislativa, cujo plenário ostenta seu
nome. Seu autor é o ex-Presidente e estadista Juscelino Kubitschek
de Oliveira. Durante sua vida e sua carreira política, em meio a
momentos difíceis e conturbados, jamais renunciou à busca pelo
diálogo e pelo entendimento, passando com freqüência pela
conciliação e pelo perdão. Mahatma Gandhi, outro líder inconteste do
século XX, afirmou, demonstrando a mesma percepção: "Não existe
um caminho para a paz; a paz é o caminho".

A situação do mundo, quando o caminho da paz parece ter sido
perdido, coexiste com a ausência de líderes sábios e generosos como
Gandhi ou Juscelino. Perdida a paz, triunfam o sectarismo, o
radicalismo e a intolerância, três expressões do egoísmo que alarga o
fosso entre os homens. A lição de duas guerras mundiais, que
resultou na criação e no fortalecimento da ONU como o grande foro
de debate e entendimento para sanar as desavenças e os conflitos de
interesses entre os diversos países, parece ter sido rapidamente
esquecida. Os líderes do século XXI mostram-se presas fáceis para o
apelo da guerra.

Mas guerra não é o único antônimo para paz. A palavra também se
opõe a toda violência e a toda opressão. Que este momento nos leve
a uma reflexão. A guerra, fora de nossas fronteiras, não significa
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estarmos confortavelmente alheios às suas conseqüências. O
cotidiano de cada um está exposto a esses parceiros cruéis dos
conflitos, os especuladores de toda ordem, manipulando preços e
necessidades, quando a economia do mundo acha-se cada vez mais
imbricada. Que nosso dia-a-dia aprenda a resistir a todas as
violências e que possamos, neste tempo de adversidades, reaprender
o que valem os sentimentos da fraternidade, da lealdade e do respeito
pelas diferenças. Muito obrigado.

Palavras do Bispo Décio Zandonade
Sr. Presidente, Srs. Deputados, componentes da Mesa, de modo

particular os que estão à frente de profissões de fé ou de religiões no
mundo inteiro, é um gesto bonito da Assembléia Legislativa fazer com
que, mesmo que a guerra esteja havendo, se proclame a paz. O povo
mineiro é construído na cultura da paz, do equilíbrio, da harmonia, da
sensatez. Não devemos nos calar nesses momentos. Mesmo que as
horas sejam muito duras, a voz de Minas terá que se fazer presente
com aquela genialidade que faz parte da harmonia e da paz da cultura
mineira. Todos devemos entender que este é um momento
privilegiado da história.

Os grandes discutem os momentos adequados para haver variação
na economia, o momento para bombardear um país. A beleza disso é
que o povo se fortalece, proclamando a paz. Nos Estados Unidos,
mais de 40% da população quer a paz. A maioria dos ingleses busca
a paz. E preciso que o povo brasileiro entenda que o momento é
propício para manifestações. Temos de nos conscientizar que a
guerra representa urna excrescência, uma loucura de homens e
mulheres dementes. E tão triste ver os poderes econômico, político e
religioso caírem nessas artimanhas, deixando-se iludir por tudo o que
é contrário à humanidade, à lei divina e ao coração que Deus nos deu,
ao ensinamento de sermos imagem e semelhança de Deus. E preciso
que, sobretudo, nós, religiosos, tenhamos a ousadia de dar exemplo e
construir a paz. As vezes, nós, cristãos, não nos entendemos. E essa
é a hora bonita de entendermos a mensagem de nosso povo e
carregarmos a mensagem de paz tão bonita: Cristo, Jesus, o Príncipe
da Paz. Sejamos nós os primeiros a costurar lentamente, mesmo com
sacrifício, o bonito tecido da harmonia da paz. E preciso darmos as
mãos para que a beleza interior de nosso povo floresça e se traduza
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em 'guerra, nunca mais", em "paz construída", ainda que com
sacrifício. E hora de acordarmos, persistirmos no caminho da paz.

Como dizia nosso saudoso Papa João XXIII: "Paz é construída
sobre quatro pilares: verdade, justiça, liberdade e amor". Se houver
apenas mentira hedionda, a verdade excluída das relações públicas e
políticas, a justiça cada vez mais longínqua das relações nacionais e
internacionais, se milhares de pessoas forem espoliadas de tudo, a
liberdade traduzir-se em poder do mais forte, hegemônico, sem
construir o bem comum, se o amor for substituído pelo ódio e pela
violência, se não colocarmos os quatro pilares fortemente assentados
em nossa sociedade, o mundo, criação grandiosa, se destruirá. O
homem, criatura privilegiada do Senhor, cavará sua destruição.

Tenho otimismo de que este País, onde a riqueza tende a se
partilhar, terá um sentido maior de construir a paz.

Que Deus, nosso Pai e Senhor, Jesus Cristo, que deu sua vida pela
paz, e a força animadora do Espírito Santo façam com que, em Minas
Gerais, não desanimemos, um segundo sequer, de construir a paz!
Que Maria, a Rainha da Paz, que reúne tudo o que há de mais belo do
coração feminino de Deus, possa fazer com que todas as expressões
bonitas, saídas do lado materno da humanidade, tenham a primazia,
ao invés da força e da destruição. Que a paz reine no mundo, no
Estado, na cidade e nas nossas famílias! Muito obrigado.

Palavras do Deputado Antônio Genaro
Quero saudar todas as autoridades eclesiásticas presentes e todos

os representantes políticos. Sinto-me mais à vontade dispensando as
formalidades.

Se tivesse o poder de parar essa guerra ou de evitá-la antes que
começasse, fá-lo-ia, porque, com toda a certeza, no coração de cada
um que aqui está, há o desejo e o respeito pela paz.

A autoridade católica que me antecedeu fez uma menção sobre as
religiões, e foi muito bonito o fato de colocar-se como o principal a
frase: "Começando por mim", conforme ele disse. Faço minhas as
suas palavras, que, aliás, não são dele, mas do Apóstolo São Paulo,
que disse ser ele o pior dos pecadores.

A guerra é uma insanidade, e misturarei um pouco do popular com o
clássico: "De médico e louco, todo o mundo tem um pouco". Ela tem
como base principal o poder. Jesus Cristo foi condenado por causa



644
dele, já que abalou os alicerces do poder judaico, ameaçando até
mesmo o império romano. A inveja do sumo sacerdote e dos
representantes da sinagoga promoveu um movimento, inventando
calúnias e pagando até mesmo 30 moedas de prata, para que um dos
mais chegados de Jesus o traísse. Tudo aconteceu por causa do
poder.

Eles não queriam um homem que pudesse competir com o Senado.
Nem Jesus Cristo escapou de ser vítima do poder. A humanidade
precisa aprender com Ele. Não se tome o que direi como uma
acusação pessoal, mas como uma referência à raça humana. Alguém
disse a Jesus: "Bom Mestre!". E ele respondeu: "Por que me chamas
de bom? Bom é o meu pai". O próprio filho de Deus falava que, dos
homens da Terra, não havia ninguém bom.

Elogio esse ato pela paz. Como disse a autoridade católica aqui
representada, este é um momento lindo. Essa manifestação mundial
talvez seja a mais bonita que já vi, porque, mesmo que não possamos
impedir essa guerra, amanhã, quando alguém pretender invadir um
país ou a nossa Amazônia, lembrará que o mundo inteiro já se
levantou contra a guerra, e terá de pensar muitas vezes antes de agir.

Eu e o representante católico mencionamos a palavra loucura. A
raça humana é composta por uma boa dose de loucura. O homem é
corrupto. O Apóstolo São Paulo disse: "Miserável homem que sou.
Quem me livrará o corpo dessa morte, pois o bem que prefiro não
faço, mas o mal que não quero faço. Quando este corpo corruptível se
revestir da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal se revestir
da imortalidade..." Ele, que era melhor do que todos nós, um dos mais
excelentes servo de Deus, juntamente com Pedro, com João e com
outros santos, falava isso. Tenho o maior respeito pelo Apóstolo São
Paulo, que dizia que habitava um corpo corrupto. Hoje usamos essa
palavra para adjetivar políticos desonestos, mas todos somos filhos da
corrupção. Ninguém escapa desse germe, porque foi obtido no dia em
que o homem desobedeceu a Deus no Paraíso. O homem foi
amaldiçoado, e Jesus Cristo veio para pagar pelos nossos erros,
resgatando aqueles que crêem. A paz começa com o temor a Deus,
que é o princípio da sabedoria e o contrário da loucura desses dois
doidos.

Tanto critico o Presidente dos Estados Unidos quanto Sadam
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Hussein, que, em 1988, soltou pó venenoso no norte do Iraque. Em
uma cidade curda morreram 5 mil pessoas de uma vez e mais alguns
milhões de iraquianos sofrem conseqüências em seu corpo por causa
disso.

Sejamos humildes! Preciso disso! Vós precisais disso! O inteligente
arrogante representa um perigo muito grande. Aquele que quer obter
o poder a qualquer custo, representa um perigo à raça humana. Todos
nós - bem mencionou o representante católico, falando das religiões -,
todas as religiões têm de fazer autocrítica, pois são culpadas pela
morte, pelo assassinato de milhares e milhares de pessoas.

Brincava, há pouco, com o Deputado Miguel Martini: "Vamos à
Irlanda, e enquanto dá umas cintadas naqueles católicos que brigam
em nome de Deus, dou umas bordoadas nos protestantes". Isso
porque nenhuma religião, nenhum ser humano cristão ou muçulmano
pode usar o nome de Deus para brigar, O Deus que conheço disse:
"Deixo-vos a paz; a minha paz vos dou; não vô-la dou como o mundo
a dá; a minha paz vos dou". Shalom!

Pensam que aqui conhecemos a paz? Não. A paz verdadeira é dada
por Jesus Cristo. A paz que conhecemos é esta que vocês vêem. Se
bobearem, daqui a pouco saem no tapa, um contra o outro, por causa
de ideologia, de ponto de vista. Se conhecermos a riqueza da língua
hebraica, veremos que a palavra "shaiom" não quer dizer "paz" como
a que defendemos. A paz dada por Jesus Cristo é diferente de tudo o
que estamos discutindo. Por isso, a palavra "shalom" significa
segurança tranqüila. Quem pode dormir e sentir no coração segurança
tranqüila?

As guerras aconteceram, estão acontecendo e acontecerão por
causa da corrupção da raça humana. Reforço: não fui eu quem disse
isso, foi Jesus Cristo; foi Paulo, o Santo Apóstolo de nosso Senhor
Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e tenha de nós misericórdia!
Que Deus nos permita caminhar defendendo a paz! Obrigado.

Palavras do Bispo Ricardo Chambarelli Santos
Gostaria de conclamar os ilustres Deputados desta Casa e toda

sociedade para uma prece, uma oração a Deus em favor da paz, em
nome do Senhor Jesus.

- Faz a oração.
Palavras do Sr. Tilden Santiago
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Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres, demais membros da

Mesa, meus amigos e amigas conterrâneos de Minas Gerais. Em
primeiro lugar quero agradecer a V. Exa e aos organizadores deste
ato o convite para participar, não apenas como político, mas também
como Embaixador, como Diplomata, de um ato de repúdio à guerra e
busca da paz, na Casa do povo mineiro.

Pelo conhecimento que temos da história universal, não nos
surpreende o absurdo que vivemos desde a última madrugada. Na
primeira Guerra do Golfo, estava em questão, para o Estado norte-
americano e para aqueles que com eles somam forças, o fim de um
inimigo, a confirmação de que a União Soviética não mais contava.
Foi na Guerra do Golfo que os Estados Unidos tiveram a certeza de
que não havia mais o inimigo do tempo da Guerra Fria.

A queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética marcaram
nova etapa na caminhada do capitalismo no mundo. Os Estados
Unidos se sentiram donos do planeta a partir daquele momento. Esse
sentimento foi crescendo cada vez mais. Por isso, o Presidente Lula
tem toda razão quando diz que nenhum povo, nenhum governo pode
se proclamar juiz e policia do mundo. Felizmente temos um
Presidente que não se limita nem se intimida com as imposições da
idolatria do mercado do neoliberalismo, que coloca os Estados Unidos
na situação que conhecemos. E verdade que o papel do Itamarati é
anunciar que mantemos boas relações, mesmo porque dependemos
delas. Era necessário, sim, que alguém dissesse publicamente que
ninguém pode se arvorar em juiz e policia do mundo. Hoje, Saddam
Hussein; amanhã, Hugo Chaves; depois de amanhã, Lula. Serão
convidados a deixar Caracas, Brasília e a sair do País.

Os Estados Unidos são capazes de varrer a população iraquiana de
seu território. Devemos ter consciência disso. Depois de tudo o que foi
vivido naquelas paragens pelo povo palestino, provocado pela
ignomínia sionista, com o apadrinhamento dos Estados Unidos, a
mesma ignomínia pode-se repetir na Mesopotânia, no Iraque. As
razões, todos sabemos. 1-lá muita água naquela região. E por isso que
se chama Mesopotânia. Há também muito petróleo. O que se passa
no Iraque é a seqüência de uma tomada de posição política e
filosófica daquela que é hoje a única potência, sem ninguém para se
contrapor a ela.
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Quando terminou a guerra do Golfo, a grande questão geopolítica

que se colocava para os Estados Unidos, que já entreviam que o
perigo estava no islamismo e no pan-arabismo, era quem seria o
próximo inimigo. Por isso, deveriam surgir cada vez mais homens e
mulheres no ocidente cristão que olhassem com admiração para os
povos islâmico e árabe. Podem estar certos de que a grandeza que
contemplamos nos últimos anos na população palestina existirá no
Iraque. Não pensem que os Estados Unidos varrerão aquele país com
facilidade. Haverá resistência. E uma felicidade viver num mundo em
que nem tudo é subserviência às imposições dos coronéis, dos
generais, dos comandantes do neoliberalismo nesta atual fase do
capitalismo mundial. E bom que haja um povo corajoso. E o momento
de proclamar admiração pelo povo iraquiano, pois quem são os
Estados Unidos, que moral têm para corrigir os tipos de armas
existentes no Iraque? Repetirei, na Casa do povo mineiro, o que ouvi
de Saddam Hussein: "Deus é grande. Viva o Iraque. Viva o povo
árabe. Viva o povo palestino."

E o momento de solidariedade total àquele povo, até mesmo para
nos redimir de pecados históricos cometidos pelo ocidente cristão.
Aliás, é muito curioso que justamente a Inglaterra esteja fomentando e
dando maior força ideológica e teórica às investidas norte-americanas.
E a grande responsável pelas crueldades do colonialismo geográfico e
político dos séculos passados. Também apadrinhou a ignomínia
contra o povo palestino no Oriente Médio. E curioso que a Inglaterra
esteja exercendo papel de destaque nessa ofensiva ao Iraque.

E bom que nós, filhos do ocidente cristão, católicos ou evangélicos,
saibamos que as comunidades judaicas e islâmicas viveram durante
séculos uma ao lado da outra no Norte da África e no Oriente Médio.
Foi preciso que o ocidente colocasse seu dedo lá dentro para acirrar e
provocar a situação atual.
Companheiros e companheiras, quero transmitir-lhes as

experiências que adquiri durante os três anos que passei no Oriente
Médio, convivendo com jordanianos, palestinos e israelenses. Várias
vezes pude sentir ansiedade, angústia por estar debaixo de
bombardeios. Quando os "mirages" passam bombardeando, as
pessoas, que não estão esperando os ataques, têm de correr para
salvar suas vidas. Agora, com milhares de bombas que estão sendo e
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serão jogados contra o fraque, podemos imaginar a tristeza e a
angústia no coração daquele povo.
A melhor contribuição que podemos dar é tentar sermos

construtores da paz. Isso significa olhar e tomar uma posição em face
dos acontecimentos no Iraque. Mas o verdadeiro construtor da paz é
aquele que encara essa missão como tarefa também na vida espiritual
e nos relacionamentos. Não basta construir a paz apenas no plano
político. Esperamos que essa guerra tenha como missão fazer-nos
mudar os caminhos. Os filósofos gregos diziam que o homem é um
animal político. Quem sabe não seria importante descobrirmos, no
fundo de cada homem e mulher, um animal diplomático, já que o
político é muito voltado para os conflitos, divisões e diferenças,
enquanto a diplomacia exige que caminhemos mais na direção da
convergência, do acordo e do entendimento?

Vivemos num mundo muito marcado por tudo o que é diabólico, em
detrimento do que é simbólico. Vivemos num mundo altamente
dividido e muito pouco unificado. Por isso, termino minhas palavras
com uma oração de paz, como fez o nosso co-irmão Bispo. Trata-se
da Oração de São Francisco de Assis, que, na verdade, não é dele.
Surgiu em 1913, época em que São Francisco já havia passado pela
Terra há muitos anos. De qualquer forma, reflete o espírito
franciscano. Além disso, São Francisco não se resume a determinada
religião, mas é um santo universal. "Senhor, fazei-me instrumento de
Vossa paz. Onde houver ódio" - não apenas ódio, mas indiferença e
frieza -, "que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o
perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver
dúvida, que eu leve a fé.

Onde houver erro, que eu leve a verdade" - aliás, onde houver erro,
que eu leve a busca da verdade, porque ninguém é senhor da
verdade, juiz ou polícia do mundo. "Onde houver desespero, que eu
leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde
houver trevas, que eu leve a luz".

O ódio, a ofensa, a discórdia, a dúvida, o erro, a tristeza e as trevas
fazem parte do diabólico. Tudo o que é contrário a essas
negatividades referem-se ao simbólico. Precisamos, pois, ser os
construtores desse simbólico no mundo. Viva o Iraque! Deus é
grande! Viva o povo palestino! Viva os construtores da paz?
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Palavras do Vereador Betinho Duarte

Boa-tarde a todos. Parabenizo a Assembléia Legislativa por este
ato. Alguns, Deputada Jô Moraes, podem pensar que somos poucos.
Fizemos um minuto de silêncio. Se aqui há 120 pessoas, fizemos 120
minutos de silêncio, ou seja, duas horas a favor da paz. Se 60 milhões
de pessoas estivessem fazendo um minuto de silêncio, seria
equivalente a mais de quatro mil dias, que, divididos, seriam 12 anos
de minutos de silêncio pela paz. Seria mais tempo que a duração de
qualquer guerra que houve no mundo. Um minuto de silêncio pode
significar 12 anos de paz, isso é incrível. Ontem fizemos um acordo na
Câmara para que a reunião ordinária fosse suspensa e nós a
fizéssemos aqui na Assembléia. Infelizmente, somente a Sra. Maria
Lúcia Scarpelli compareceu. E, como Presidente da Câmara Municipal
de Belo Horizonte, estou decretando luto oficial e colocarei uma
bandeira negra no mastro da Câmara como protesto pelos milhares de
crianças, mulheres e inocentes que os Estados Unidos estão matando
neste momento. Lembro-me, perfeitamente, do "luto na saluta", em
1967. Estamos de luto, porém, na luta do dia-a-dia. Considero o
Presidente George Bush, além de um idiota, um texano que está
querendo transformar o mundo em um faroeste, que já acabou há 50
anos. O faroeste é da época em que assistíamos a filmes da cavalaria
americana. O mundo hoje quer a paz, a concórdia, a igualdade; quer
acabar com a tome e a miséria. E esse dinheiro que está sendo gasto
na guerra poderia acabar com a fome no mundo e no Brasil. Mas o
Presidente George Bush preferiu a guerra porque está interessado
nos dólares, no petróleo e no comércio das armas. Não podemos
concordar com isso.

Estou lendo uma frase: "Srs. Deputados, destruíram o meu
comércio, a minha dignidade e o meu trabalho." E uma referência à
retirada do carrinho que vendia côco aqui na porta. Faço uma
sugestão aos Deputados e aos funcionários desta Assembléia -
assumo também esse compromisso, como Presidente da Câmara - de
nos empenharmos para trazer o carrinho de volta e para boicotar os
produtos americanos - principalmente os que são vendidos próximos
daqui. Não comprem esses produtos até que a guerra termine. E
preferível, Adelmo, tomar água de côco a comer um sanduíche que
não vale nada, só traz problemas para o colesterol e outras coisas -
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como médico, você sabe.

Portanto, convoco não só os Deputados, mas também os
funcionários desta Casa, que voltem a tomar água de côco. Chega de
hambúrguer! Porque o americano é assim: na hora que dói no bolso,
que não entra o dólar, se apavora. Já estive nos Estados Unidos e sei.
Enquanto estava com dólar no bolso, era bem tratado, mas, quando o
dinheiro acabou, já não era considerado cidadão. As autoridades
americanas tratam todos os povos desse jeito.

As minhas palavras podem parecer ofensivas ao chamar Bush de
idiota, texano, rei do faroeste, mas lerei um capítulo da Bíblia, livro
máximo. Espero que essas palavras fiquem para sempre em nossos
corações: as bem-aventuranças.

"Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos
céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-
aventurados os que têm tome e sede de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os
pacificadores.....porque a paz prevalecerá no mundo. A paz é o que
queremos para todos. Viva a paz! Fora Bush e todos aqueles que, na
verdade, querem destruí-Ia. Somos a favor da vida, que vale mais do
que qualquer coisa. Viva a vida! Abaixo a guerra! Muito obrigado.

Palavras do Sr. Rubens Abdul AI Saoud Schahim
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, demais Deputados,

autoridades, senhoras e senhores, é com muito prazer que estou
nesta Casa em nome da paz. Falo pela paz, batalho pela paz. Ao
convidar um amigo para estar aqui comigo, este me disse: "não
acredito na paz; sem justiça não há paz". Retruquei dizendo: "como
você quer justiça permanecendo dentro da sua casa? Assentado,
olhando a televisão não se faz justiça, não se tem paz". Saímos às
ruas e gritamos pela paz. Tenho certeza de que, fazendo dessa forma,
alcançaremos a paz almejada. Vamos nos unir para obtermos a paz -
a paz mundial. Essa é a paz que almejamos, com que sonhamos e
que um dia se tornará realidade. Abaixo as ditaduras, abaixo os
imperialismos, abaixo tudo o que for errado! Peço que façam como
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nós: lutem pela paz. Saiam às ruas e peçam por paz. Não preciso
dizer mais nada, uma vez que todos os nossos amigos falaram tudo
por nós. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Carlos Calazans
Cumprimento o Sr. Presidente Mauri Torres e a Mesa. Recebemos

hoje o nosso querido amigo Embaixador Musa Amer Odhe, tão
importante para todos nós e a humanidade, e que tantas vezes esteve
nesta Casa para trazer a palavra do povo palestino. Vim com o
presente dado por ele dias atrás, ao visitar a nossa cidade. Agradeço
o presente que tanto honra os que lutam pela liberdade.

Como representante do Governo Federal, e Delegado Regional do
Trabalho de Minas Gerais, também quero falar que o nosso
Presidente emitiu um comunicado e conversou com as principais
autoridades do mundo e com o Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan,
externando a posição do Brasil para a comunidade internacional. Essa
talvez seja uma das poucas vezes, nos últimos anos, em que a
representação brasileira, com a importância que tem o Brasil no
mundo, deixa de forma clara e firme a posição do País. Estamos ao
lado da construção dos organismos internacionais.

Não acreditamos nos senhores da guerra, na unilateralidade de uma
nação que avoca a si o direito de dominar outras nações, culturas e
povos. Acreditamos na diplomacia e no debate permanente. E essa a
posição do Brasil, do Governo brasileiro e do nosso Presidente.
Quando a diplomacia brasileira deixa clara essa posição, e o nosso
Presidente dialoga com todos os líderes nacionais que apostaram e
continuam apostando nessa via, é porque o Pais acredita e luta por
isso. Vários líderes mundiais não estão discutindo sobre o começo da
guerra. A humanidade e vários atos acontecidos em boa parte do
planeta pedem o imediato cessar-fogo por parte dos Estados Unidos e
da Inglaterra, dessas nações bélicas que acreditaram que o poder das
armas pode silenciar o poder da diplomacia, da compreensão e da
busca da construção de um mundo melhor.

Há muitos anos, um ator de cinema, homem maravilhoso, ao final de
um grande filme fez um discurso que serviu, durante muitos anos, de
sinal da busca de uma humanidade melhor. Ao final do filme "O
Grande Ditador", Charles Chaplin dizia para os soldados: "Soldados,
deixem suas armas, façam da vida uma extraordinária aventura da
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felicidade e da justiça. Soldados, deixem a indústria da morte, da
destruição. Apostem na vida, voltem para suas casas, beijem suas
mulheres, abracem seus filhos, construam uma humanidade melhor.
Soldados, é possível revigorar o mundo, que será melhor para todos,
com a ciência e a tecnologia a serviço do bem da humanidade". Como
seria importante que todos os soldados do mundo ouvissem esse
discurso!

Todos fomos dormir ontem com sensação de impotência, assistindo
aos bombardeios americanos, à poderosa indústria da arma, da
guerra, da morte a serviço da destruição. Todos nós, que sonhamos e
acreditamos em um mundo melhor, fomos dormir, ou tentamos, vendo
se repetirem, em março de 2003, as mesmas coisas que já
aconteceram na história da humanidade. Foi ou não isso o que
aconteceu com a civilização Inca, com os Maias, com os índios
brasileiros? Foi ou não o que aconteceu com populações em séculos
e séculos da história da humanidade, quando o mais forte, aquele que
detém uma tecnologia maior - no passado, foi a pólvora, hoje são os
mísseis e porta-aviões -, avoca a si o direito de falar: "Ele tem alguma
coisa e eu não, mas tenho o poder e vou lá tirar seu ouro, seu cobre,
seu minério, seu petróleo". No futuro será a água, as florestas. Até
onde vai isso? Quando tivemos paz? Quando o Império Romano, o
Império Inglês, as embarcações portuguesas e espanholas deram paz
aos povos negros da África que foram escravizados? Nunca. Houve a
destruição de uma cultura fantástica, a cultura Inca, em nosso
continente.

Depois que a tecnologia permitiu ao mundo tanta cultura, que a
comunicação aproximou os homens, colocando Paris frente a Moscou,
Moscou frente a Belo Horizonte, em poucos segundos; depois de tudo
o que esperávamos que a humanidade tivesse aprendido com seus
erros, massacres e destruições, o Presidente Bush, antes de anunciar
a guerra, penteava-se para anunciar que os Estados Unidos estavam
bombardeando Bagdá, tomando as rédeas do mundo, como se fosse
notícia comum.

Depois de séculos, deparamo-nos com uma cena de tamanha
brutalidade, em vez de compartilhar o que a humanidade produziu.
Por que não se atribui o mesmo rigor às resoluções palestinas de 50
anos, não cumpridas? Quantas resoluções foram feitas para que o
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território palestino fosse deixado em paz? Não se respeitou
nenhuma, e os bombardeios contra os palestinos ainda continuam.
Devido ao interesse do Império? E lamentável assistir à humanidade
massacrar tantos povos ao longo da História. Em contrapartida, as
ruas de Bagdá, São Paulo, Belo Horizonte, Paris, Madri e Moscou são
tomadas por pessoas que acreditam num novo mundo, em outros
valores, não na morte e na destruição. Acreditam que o bem
acumulado durante séculos possa ser repartido. Torna-se muito
gratificante termos um Presidente que não receia dizer "não" à guerra
e à unilateralidade. Nossa nação construiu democracia e valorização
da vida, que devem ser difundidas. Tomara que a humanidade reflita
sobre seus erros, e que isso possa repercutir na autodeterminação
dos povos, na alegria das crianças nas ruas, na segurança dos
idosos, tornando o mundo mais seguro, humano e com mais paz.

Palavras do Sr. Gilson Luiz Reis
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, Deputado Mauri Torres; Sr. Embaixador da Palestina; demais
membros da Mesa; companheiros e companheiras do Plenário; irei
dividir minha intervenção em três partes.

A primeira refere-se a uma experiência vivida por mim e alguns
companheiros brasileiros, há dez dias, em Bagdá, onde conseguimos
chegar depois de uma longa viagem pelo deserto. Assim, pudemos
compreender a verdade, diferente das informações, na maioria das
vezes, distorcidas que nos chegam pelas vias oficiais da comunicação
internacional - a BBC de Londres e a CNN.

Tivemos a oportunidade de ver uma Bagdá completamente diferente
da que nos chega por meio da Rede Globo e das outras redes de
televisão. E uma cidade que vive, e onde as crianças estudam e os
trabalhadores trabalham. E uma cidade com quase 5 milhões de
habitantes, prédios modernos e teatros. Seu povo é feliz e está
tentando reconstruir sua nação, ao contrário do que nós, no Ocidente,
imaginamos, já que, muitas vezes, pensamos que ali vivem pessoas
bárbaras, que querem a guerra e a destruição. Com o nosso contato,
pudemos perceber que as pessoas ali buscam a paz, como alternativa
para a humanidade.

Lá, compreendemos o que é a barbárie da guerra. Visitamos
hospitais onde se encontram milhares de crianças deformadas por
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causa das bombas da guerra de 1991. Um milhão e 800 mil
pessoas morreram, nos últimos oito anos, em função de câncer e
outras doenças provocadas pela radiação de bombas jogadas pelo
governo americano. Há naquela cidade algo extremamente triste: um
local onde havia um abrigo para proteção de mulheres e crianças e
que foi atingido por uma bomba do governo americano com uma
carga de 500° C, provocando a morte de todos.

Vejo aqui o Khaled, meu companheiro árabe. Hoje, quando cheguei
em casa, Khaled, estava pensando naquelas crianças que gritavam
"Brasil", "paz". Reafirmo que a informação que nos chega é muito
diferente da experiência que vivemos nos cinco dias que ali
estivemos.

A minha segunda questão, companheiros da Mesa e população de
Minas Gerais, é a seguinte: essa não é uma guerra, mas uma invasão
de um país por outro. Os Estados Unidos descumprem dois
fundamentos legítimos do direito internacional. Em primeiro lugar,
nenhum país tem o direito de interferir em problemas internos de
qualquer outro, independentemente da situação. Eles estão invadindo
um país que pode ter lá seus problemas, mas cujo povo tem o direito
de resolver por si. Em segundo lugar, deveria haver uma autorização
da ONU, o que não aconteceu.

Portanto, não há uma guerra, mas uma invasão de uma nação
imperialista poderosa, que vive de guerra. E a guerra da Coréia, do
Vietnã, do Camboja. E a guerra, é a guerra, é a guerra. E um povo
que só vive de guerra porque tem como meta acumular riquezas, cada
vez mais. O capitalismo dessa nação comanda o internacional.

O que mais me indigna é saber que, anteontem, nesse mercado que
comando o mundo, o preço do petróleo caiu 9%, enquanto as bolsas
subiram e os custos dos países de risco caíram.

Esse é o capitalismo falido que vive de sangue. Temos de derrotar
essa alternativa, porque não leva o mundo a uma situação de paz,
mas de violência, guerra, destruição e morte. Nos últimos dias,
percebemos que os Estados Unidos estão passando por profunda
crise, que já dura três anos. Nesta semana, a imprensa internacional
divulgou todos os seus indicadores econômicos em baixa. Precisam
resolver esse problema interno e controlar o petróleo internacional.

Não se trata apenas de um problema localizado no Iraque, mas de
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invasão patrocinada por um país que se arvora em ser dono do
mundo. Como já foi dito por vários companheiros, hoje estão atacando
o Iraque, mas, há três meses, tentavam aplicar um golpe contra a
Venezuela, financiando centrais sindicais daquele país para
sabotarem um Governo legitimamente democrático. Amanhã poderão
atacar o Brasil ou a Colômbia, tentando destruir e ocupar a Amazônia.

Não consegui dormir esta noite. Milhares de estudantes foram as
ruas para protestar contra essa invasão norte-americana, mas isso
não é suficiente. Para as 14 horas, estava programado o maior ataque
dessa primeira fase da guerra. Ainda não tivemos noticias. A proposta
desse insano Governo Bush é jogar milhares de bombas sobre Bagdá,
para matar homens, mulheres, jovens e crianças. A esta hora devem
estar sendo mortas milhares de pessoas. Convoco a população do
nosso Estado para programarmos uma vigília, uma manifestação e um
protesto, exigindo que esse Estado americano, belicista e assassino,
pare de atacar a humanidade e comece a discutir a democracia.
Bagdá é a cidade das mil e uma noites, da história e da conversa.
Neste momento, devemos buscar a mobilização, não somente
pacifista, mas de ação e de indignação contra essa atitude norte-
americana.

Em nome da CUT, amanhã, paralisaremos o metrô de São Paulo,
várias refinarias da PETROBRAS e escolas. Na Itália e na Grécia,
clamam por greve geral. No Brasil, precisamos convocar os
trabalhadores para uma greve pela paz e pela reconstrução da
humanidade em outros patamares. Estamos convocados a assumir
esse desafio de construir a paz e acabar com as invasões desse
insano Governo Bush. Vamos organizar o povo para a luta, a fim de
combatermos esse império que trucida a humanidade e promove a
discórdia. Força. Luta. Vamos construir essa unidade. Obrigado.

Palavras do Embaixador Musa Amer Odhe
Sr. Presidente, Sr. Betinho Duarte, senhoras e senhores, amigos,

companheiros da Mesa, desculpem-me, não posso continuar falando
em português. E com grande honra que me expressarei em árabe,
cuja tradução será feita pela Sra. Najwa Safar Seif.

Inicialmente, agradeço-lhes esta iniciativa pela paz. Neste momento
de perigo por que passa não só o povo do Iraque com o risco de
invasão, mas o futuro do mundo e da humanidade, vemos uma nação
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usar o poder de força sobre o mundo inteiro. Quem mais
desrespeitou as resoluções da ONU, os Estados Unidos, está
começando um trabalho que trará muito prejuízo ao mundo inteiro.
Seu Governo não pode mais enganar o mundo, dizendo que procuram
armas de destruição. Se os Estados Unidos têm certeza de que
existem essas armas, não precisam invadir o Iraque.

Os Estados Unidos, país que protege a invasão e todos os que não
respeitam as Nações Unidas, alegaram ao mundo que o Iraque não
está respeitando as resoluções da ONU. E ainda fala que está
protegendo a democracia no mundo. No entanto, todos os ditadores
do mundo já foram protegidos pelos Estados Unidos. Quem era
responsável pela revolução contra o Presidente eleito pelo povo do
Chile? Quem estava apoiando Batista em Cuba? Quem protegia
Somoza na Nicarágua? Quem protegia Marcos nas Filipinas? Quem
protegia os regimes militares em todos os continentes e países do
mundo? O Governo americano, meus amigos. Ele não está
preocupado com a democracia, como está dizendo.

Quando a democracia serve aos Estados Unidos, eles ficam a favor
dela; quando ela é contra, eles são contra, com certeza. Democracia
que vem por meio dos tanques e mísseis americanos.

A democracia é sempre um trabalho continuo, cultural e popular.
Vocês são um exemplo de democracia no Brasil, a qual não veio por
tanques. Conseguiram-na com trabalho, sangue e suor. Por meio
dela, levaram ao poder o Presidente de um País que é a 81 economia
do mundo.

Não confiamos nas conversas dos Estados Unidos de que querem
levar a democracia para o mundo. Estão apoiando os ditadores do
mundo árabe, do Oriente Médio. Dizem que estão procurando os
mísseis, a arma de destruição, mas os representantes da ONU já
foram ao Iraque e, até agora, nada encontraram nesse país. Nada
comprova que exista esse tipo de arma no Iraque.

O Presidente George Bush tomou a decisão de invadir o Iraque. Ele,
que é um membro ativo das Nações Unidas, está traindo as leis das
Nações Unidas. Existe em muitos países esse tipo de arma. Estão,
inclusive, confessando isso. Por que os Estados Unidos não fizeram
nada contra esses países?

0 ex-Presidente Jimmy Carter falou, na semana passada, que o
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Iraque não representa nenhum tipo de perigo, nem para os países
vizinhos nem para os Estados Unidos. O Presidente Jacques Chirac,
assim como muitos líderes mundiais, falou a mesma coisa.

Há solução pacifica para esse problema, mas esse não é o interesse
do Presidente George Bush. Se ele está procurando esse tipo de
armamento, vá a Israel. Lá há todos os tipos de armas. Esse pais está
ameaçando todos os vizinhos. Além disso, está ocupando terras de
três povos naquela região: os povos palestino, sírio e libanês. Os
Estados Unidos buscam o respeito das Nações Unidas, mas nunca
respeitaram Israel em sua história. Na verdade, não invadiram Israel.
Nunca entraram em guerra contra Israel. Estão protegendo-o por
todas as maneiras diplomáticas e militares e por todas as outras.

Ontem, os Estados Unidos deram US$10.000.000,00 para Israel
como presente pela ocupação promovida por esse país no Oriente
Médio. Meus amigos, falarei por que os Estados Unidos estão
tentando invadir o Iraque. O primeiro motivo é que o Iraque tem uma
história de civilização antiga. Tem número de habitantes muito
significativo, se comparado com o dos países do Oriente Médio. Tem
terras férteis conhecidas na história do mundo. Vive em cima de uma
lagoa de petróleo. Sua extração de petróleo é a mais barata do
mundo.

As reservas de petróleo dos Estados Unidos acabarão daqui a dez
anos. O Iraque tem 74 campos de reservas de petróleo. Quinze
desses reservatórios têm mais petróleo que vários países, como
Estados Unidos, Canadá, México, Nova Zelândia, Austrália e a Ásia
inteira. Em 15, há 116 bilhões de barris de petróleo. Isso significa que
o Iraque tem as maiores reservas de petróleo do mundo.

O imperialismo dos Estados Unidos está olhando para o futuro, está
tentando conseguir o poder sobre a economia do mundo. E na frente
estão os países industriais, que um dia precisarão da energia do
petróleo. Depois que invadiram o Afeganistão, os Estados Unidos
estão controlando o petróleo na Asia, além de estar nas fronteiras da
Rússia, China e índia. Agora, os norte-americanos estão chegando ao
Oriente Médio, onde estão 2/3 das reservas mundiais de petróleo.

Ontem, Colin Powell disse que os Estados Unidos querem mudar o
mapa político do Oriente Médio, a fim de atender às próprias
necessidades. Com isso, chegamos num ponto em que George Bush
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não está defendendo a democracia e os direitos humanos. Apesar
de dizer que é contra, o Presidente norte-americano é o criador do
terrorismo mundial. Meus irmãos, no Oriente Médio, somos as vítimas
desse terrorismo mundial e do terrorismo do Estado de Israel, que é
mais cruel contra o povo palestino. Somos contra qualquer tipo de
terrorismo. Estamos prontos para combatê-lo onde estiver.

O que é terrorismo? O que está acontecendo no Iraque é o
terrorismo de um pais contra aquele povo. O que Israel comete dia e
noite contra o povo palestino também é terrorismo, que temos de
combater. Estão dominando a mídia mundial, tentando mostrar que o
povo palestino é terrorista. Como podemos aceitar que o povo
palestino, obrigado a abandonar suas terras e ficar sob o domínio da
força militar de Israel, seja terrorista? Não. Aquele povo é vítima do
terrorismo praticado por Israel.

Há três dias, uma mulher americana que combate o terrorismo foi
vítima da crueldade de Israel na Faixa de Gaza. Havia ido para a
Palestina apoiar o povo contra a derrubada de suas casas.

Há terrorismo maior do que matar 1.800 crianças iraquianas?
Morreram por causa do boicote dos Estados Unidos, que dura 12
anos.

Vivemos momento especial. Precisamos proteger o futuro da
humanidade. Não podemos aceitar, depois do dia de hoje, o poder
norte-americano, que quer governar todo o mundo. Eles têm
interesses e também os temos, assim como vocês têm interesses no
mundo.

Há uma reforma nas Nações Unidas, objetivando defender os
interesses de todos os seus membros. Por que o Brasil não se torna
membro permanente do Conselho de Segurança da ONU? Isso
protegeria os países fracos. Precisamos levantar nossa voz para que
essa reforma aconteça, de forma a promover a paz e a segurança
mundiais. Vamos chamar o Presidente Lula para convocar reunião
urgente das Nações Unidas, conclamando todos os Presidentes para
proteger o povo iraquiano.

Não podemos nos entregar aos Estados Unidos. Precisamos
proteger nossos direitos e nosso futuro. Quero sair desta Casa e
chamar o Presidente Lula, para que convoque essa reunião com
vistas a proteger esse povo sofrido.
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Mandaremos também mensagem de agradecimento ao Papa

João Paulo II. O que está fazendo é muito importante. Seu apoio é
fundamental para acabarmos com a guerra e alcançarmos a paz.

Vamos começar a construir um mundo sem destruição, sem guerras,
com paz e colocar a base para um mundo com justiça. Não podemos
nos esquecer, durante essa guerra injusta, do povo palestino, que
sofre todos os tipos de injustiça sob o Governo de Anel Sharon, que
planeja mais um projeto contra o povo. A palavra e o apoio de vocês
são muito importantes para o povo palestino, que vive sob o jugo do
Governo de Anel Sharon, amigo de George Bush. A solidariedade
com o povo iraquiano é ação muito nobre, pois não há nada mais forte
que a força do povo. Vamos mostrar nossa vontade e força. Fazemos
parte do mundo inteiro que saiu às ruas pela paz, em Barcelona,
Paris, Roma e Londres. Agora, que nos manifestamos a favor da paz,
fazemos parte de um movimento muito grande contra a guerra. Somos
os guardas dos princípios nobres de todas as resoluções da ONU e do
mundo. George Bush é contra a ONU e a vontade do mundo inteiro.
Agradeço muito, meus amigos. Um grande trabalho está nos
esperando. Temos uma força muito grande, e podemos parar essa
cegueira que está destruindo a civilização mundial. Somos
mensageiros do amor e da paz. Jesus Cristo propagou essa
mensagem em nossa terra, há 2 mil anos, e continuamos a propagá-
la.

Queremos proteger e propagar mensagens nobres: paz, justiça e
amor. Esse é o objetivo pelo qual lutamos; por isso, precisamos de
sua ajuda. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Esta
Presidência agradece a participação do Embaixador neste Ato pela
Paz promovido por esta Assembléia. Com a palavra, o ex-Deputado
Marco Régis.

Palavras do Sr. Março Régis
O Sr. Marco Régis - Sr. Presidente, Embaixador Musa Amer,

Vereador Betinho Duarte, Bispo Ricardo Chambarelli, Carlos
Calazans, Gilson Reis, Rubens Abdur, Deputados, imprensa,
especialmente a TV Assembléia, tradutora Najwa, senhoras e
senhores, paradoxalmente, sinto-me entristecido e embevecido por
ocupar esta tribuna como ex-membro desta Casa - Deputado que,
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durante oito anos ou até antes disso, como Prefeito, tentou fazer
da política um artesanato. Infelizmente, fazer esse tipo de política é
difícil, e os meus praticamente 18 mil votos me alijaram do convívio
dos novos companheiros e do corpo de funcionários desta egrégia
Assembléia Legislativa.

Estou entristecido e confesso para todos que, desde a perda da
eleição e durante a transição para a nova legislatura, suportei
estoicamente a nuança da derrota, porque democracia é alternância
de poder e substituição de personalidades.

Hoje, estava deprimido em minha casa, porque passei a noite
acompanhando o noticiário das diversas redes de televisão nacionais
e internacionais e, pela manhã, revi uma caixa de fotografias da
Assembléia.

Eis que, às 13h30min, recebi telefonema do gabinete do ilustre e
nobre Deputado Rogério Correia, convidando-me para participar desta
reunião. Da depressão, da tristeza pelos acontecimentos, surgiu um
lado de embevecimento e de vaidade de minha parte por ter sido
lembrado. Agradeço ao Deputado Mauri Torres, proficiente Presidente
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, pela lembrança do meu
nome para estar nesta Casa, nesta solenidade pela paz e contra a
guerra no Iraque e todas as guerras. E ainda ao meu querido amigo e
ex-companheiro da CPI do Narcotráfico, Deputado Rogério Correia.
Isso me trouxe um lado positivo. Estava deprimido não pela derrota,
mas pela falta de oportunidade para usar minha voz, como usei nesta
Casa ininterruptamente durante oito anos, em dois mandatos
consecutivos, uma voz quase como um samba de uma nota só, anti-
americano, veemente, contundente. Poderia dizer que essa lembrança
do Deputado, com a anuência do Presidente desta Casa, de me ceder
este espaço é para mim uma satisfação, maior ainda por ser lembrado
como um Deputado que construiu a sua vida política não só
artesanalmente, mas também pela contundência e transparência do
comportamento nesta Casa. Nunca peguei numa arma nem tive uma
briga de rua em minha vida. Nunca levantei a mão para dar tapa em
uma pessoa.

Quando aqui cheguei, fui festejado não só por alguns companheiros
como por membros da imprensa, dos jornais "O Tempo", "Hoje em
Dia" e "Estado de Minas" e da TV Assembléia. Disseram: esta reunião
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sem a sua presença seria uma falta para com a sua pessoa, pois
ela tem a cara daquilo que V. Exa. defendeu nesta Casa durante oito
anos de mandato.

Isso me tirou da depressão. Fico feliz pela lembrança de que a
minha trajetória possa ter sido marcada aqui pela posição firme. Eu,
que nunca levantei a mão para dar um tapa em uma pessoa nem pus
uma arma na mão nem por brincadeira, tenho uma trajetória às vezes
interpretada como de homem violento. Certa feita, fui tachado por uma
leitora do jornal "Estado de Minas" como a escória da sociedade de
uma cidade perdida em algum canto de Minas Gerais. Que maldade
com a minha cidade: a pequena Muzambinho! Cidade de 20 mil
habitantes, berço da educação do Sul de Minas e de Minas Gerais,
onde aprendi com os meus mestres até protestar contra a conquista
do México por Cortês; a dos incas por Pizarro e, hoje, a do mundo
pelos Estados Unidos da América. A Espanha que se aliou aos EUA é
a mesma que destruiu as civilizações inca e asteca. O próprio
Primeiro-Ministro José Barroso, de Portugal, que veio tirar uma
fotografia na última hora, oportunista e ridícula, ao lado dos três
senhores da guerra - Espanha, Inglaterra e EUA -' também teve na
colonização portuguesa os seus pecados na destruição dos povos
indígenas do nosso País.

O que eu diria segundo a visão de mim como homem violento, a
partir de meus discursos na Assembléia?

Criei aqui expressões que estão contidas nos anais da Assembléia
Legislativa, como "condomínio global antiamericano", como "império
do mal", referindo-me aos Estados Unidos antes de chamarem Iraque,
Coréia e Irã de "eixo do mal". Tive a coragem de dizer aqui, em 1999,
dois anos antes dos atentados terroristas de 11 de setembro, que
Saddam Hussein e Osama Bin Laden eram heróis. Bin Laden só ficou
tão conhecido depois do 11 de setembro.

Por que defendia Bin Laden e Saddam Hussein? Não porque
compactue com a ditadura, mas porque tinha que elogiá-los, defendê-
los e exaltá-los por serem duas das poucas vozes ativas contra o
império anglo-americano que se instala neste pós-guerra desde 1945.

Dizia eu, e muitos oradores que nos antecederam disseram a
mesma coisa: que Bin Laden é cria dos Estados Unidos na época da
invasão soviética no Afeganistão. Saddam Hussein também é cria dos
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Estados Unidos no preparo de armas de destruição em massa,
patrocinadas pelos Estados Unidos para a guerra contra o Irã, seu
inimigo desde a revolução dos aiatolás. Na verdade, todos esses
homens que eram amigos dos Estados Unidos se tornaram, de uma
hora para outra, inimigos. Simbolizam, hoje, a luta da população
mundial, que quase sempre é acomodada, amesquinhada,
amalgamada aos interesses econômicos, aos interesses pessoais e
nacionais. Essas personalidades têm a coragem de se rebelar contra
os Estados Unidos.

Com o tempo livre que me tem restado, achei nos meus guardados,
em minha casa, exemplares dos jornais "Estado de Minas" e "O
Tempo", do dia 12/9/2001, onde eu dizia: Por que teria piedade de um
pais pelos ataques de 11 de setembro, tratando-se de um país que
sempre foi impiedoso para com os outros? O "Estado de Minas" dizia:
"Deputado defende atentados de 11 de setembro". Não sou belicoso,
sanguinário. Sou um pacifista, até porque minha profissão, a
medicina, exige que exalte e eleve a vida como compromisso
principal. Quando exaltamos figuras odiosas como Saddam Hussein,
ditador em seu país e praticante de atrocidades; como Osama Bin
Laden, com sua rede AI Qaeda, os exaltamos porque o mundo está
carente de oposição desde que foi extinta a União Soviética e acabou
a bipolaridade. A hegemonia dos Estados Unidos nos leva a situações
como esta.

Quando Prefeito de Muzambinho, quando da primeira invasão do
Golfo Pérsico, em 1991, tive a oportunidade de estampar num trio
elétrico, numa grande carreta da Prefeitura, simbologia que
expressava a opinião do Prefeito. Pedi que se pintasse um demônio
com chifres e rabo bem longos, para que o povo entendesse que era o
diabo, com uma camiseta de basquete em que estava escrito USA,
para que ficasse bem simbolizado que eram os Estados Unidos. Esse
trio elétrico desfilou por várias cidades da minha região, levando
música de carnaval, e era, já naquela época, o meu protesto contra a
dominação dos Estados Unidos, dominação esta que foi o símbolo da
minha campanha.

Quando falava meu nome e número na campanha eleitoral, quatro
palavras eram a mensagem contra a dominação dos Estados Unidos.

Resta-me apenas agradecer a oportunidade de demonstrar que,
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durante oito anos, preguei o sentimento contra a dominação dos
Estados Unidos. Sou a favor da paz, mas não vejo como conquistá-la
acenando lenços e vestindo camisetas brancas. Precisamos de
orações do Pastor Ricardo. Enquanto o Pastor Sérgio Miranda orava
no Canal 23, os Estados Unidos bombardeavam Bagdá. Precisamos
da oração do Papa João Paulo II, que passou a noite orando pela paz;
de Chanceleres como Dominique Villepin, da França; Joschka Fischer,
Alemanha, e Igor lvanov, da Rússia, para baterem o pé e inverterem a
situação.

O ataque foi à revelia do direito internacional e da ONU. Se
quisermos paz, uma comunidade pacífica, teremos de ter um
organismo internacional que ouça todos, poderosos, emergentes ou
fracos. Não podemos aceitar os Estados Unidos invadirem o Iraque.
Minha simbologia é: hoje o Iraque, ontem, o Vietnã, a Líbia, Granada e
a Coréia. E amanhã? O Brasil, a Amazônia?

O ataque dos Estados Unidos ao Iraque, em nome do combate ao
terrorismo, repressnta uma baleia. Hoje é o Iraque, amanhã, a Coréia,
possuidora de grande potência bélica e da bomba atômica, podendo
atingir seu vizinho do Sul, parceiro importante dos Estados Unidos.
Dai vêm os temores.

Quem patrocinou todas as ditaduras depois da Segunda Guerra
Mundial? Recentemente, o Embaixador Lincoln Gordon revelou
agressões dos Estados Unidos ao Brasil, em caso de necessidade, no
Golpe Militar de 1964. Os Estados Unidos, que patrocinaram Fujimori
e Pinochet, querem devolver a democracia ao Iraque.

Nestes dias, em que ainda estou sem uma atividade principal, tenho
acompanhado, com sofrimento, as reuniões das Nações Unidas e
visto a galhardia de países latino-americanos, como o México e o
Chile, que não se entregaram, defendendo a posição da paz, e não da
guerra. Eles são dois dos membros rotativos do Conselho de
Segurança, que é formado de 15 membros, sendo 10 transitórios e 5
efetivos. Dos efetivos, apenas Estados Unidos e Inglaterra foram pela
guerra, enquanto França, Rússia e China foram contrárias. Dos
transitórios, além do Chile e do México, foram contrários Guiné,
Angola, Camarões, Alemanha e Síria, enquanto Bulgária e Espanha
foram favoráveis.

Ao assistir às reuniões, pude perceber o esforço dos Embaixadores.
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Quero saudar o Embaixador do Iraque, que fez defesas
veementes, e também Hans Blix e El Baradei, da Comissão
Internacional de Energia Atômica, que tudo fizeram para evitar a
guerra, mas que foram contidos em seus sonhos, já que os interesses
dos Estados Unidos aqui enunciados pelo Embaixador Musa são mais
importantes. Não é interessante um nova geopolítica para a região. O
que lhes interessa é o petróleo e até a água do Tigre e do Eufrates,
para não falar de outras riquezas milenares da região da
Mesopotâmia, onde está o Iraque e que é berço da civilização, terra
de Abraão, pai dos árabes, dos judeus e dos cristãos. Essa
civilização, durante a guerra, será sensivelmente atingida.

Quero lembrar que o inimigo de antes, o comunismo, tem agora seu
lugar cedido para um outro, sem rosto: o terrorismo. E o terrorista do
Estado de Israel, Anel Sharon, que não se comove com as
escavadeiras e tratores que passam sobre as casas de familiares de
palestinos, parentes de mártires que tiveram a coragem de se imolar,
perder suas vidas para fazer um atentado, única forma de
manifestação que resta ao povo palestino, já tão humilhado e
oprimido? Diante de tudo isso, só lhes resta perder a vida para, em
um ato de desespero, mostrar o protesto de seu povo.

Nos noticiários desta noite, foi dito que tudo isso só piorará a
situação. A ONU tem que se reunir para sustar essa guerra. O
Presidente Lula foi muito corajoso ao dizer que é contra a guerra e
que Bush quer dominar o mundo ; Quero parabenizá-lo e saudar a
mudança de Governo no Brasil. E fundamental termos Presidentes
como Lula, Ricardo Lagos e Vicente Fox, que tiveram a coragem de
opor-se aos Estados Unidos, que hoje contam, na América, com
asseclas como Uribe, da Colômbia, e os Presidentes de São Salvador
e Nicarágua, os três únicos países sul-americanos que apóiam a
guerra.

Agradeço a oportunidade de manifestar meu pensamento e
rememorar minha passagem pela Assembléia Legislativa, em cujos
anais estão contidas minhas manifestações. Se queremos um mundo
novo, um mundo de paz, temos de deter a guerra. Não basta ser
contra, há que se agir, por meio de países como o Brasil, com
importância econômica e populacional, apesar de sua fraqueza militar.

Os países precisam se unir e reagir de forma concreta para impedir
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a guerra, senão a ONU não servirá para mais nada, e cada país
terá o direito de se armar para não ficar à mercê do condomínio global
do mal, encabeçado por Estados Unidos e Inglaterra. Que a paz
venha a todos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência agradece
a honrosa presença das autoridades e dos convidados.

ATA DA P REUNIAO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/3/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Diizon Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - Palavras do
Sr. Presidente - 21 Parte (Ordem do Dia): Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Paulo Piau; aprovação -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.341; discursos dos Deputados Padre João e Ricardo Duarte -
Questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adaiclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão
- Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - irani Barbosa - Jayro
Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudehno Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacifico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
I-laueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto 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 9h15min, a lista de
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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 Farte
Ata

- A Deputada Marília Campos, 2'-Secretária "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência registra com pesar o falecimento do Sr. Jairo Geraldo

Ferreira, pai do Deputado Paulo Piau, ocorrido ontem em Fatos de
Minas, e manifesta ao nobre colega sua solidariedade.

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 a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo

Piau, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.466 seja apreciado em último
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.341, que institui o Programa de Apoio Financeiro à Escola-Família
Agrícola do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, esse veto vem impedir o verdadeiro desenvolvimento rural
sustentável. Não sei se todos os companheiros e companheiras
sabem o que é uma escola-família agrícola. No Estado de Minas
Gerais, temos 19 escolas-família agrícolas, que trabalham em um
sistema de alternância. A educação que temos hoje retira a criança e
o jovem do meio rural, trazendo-os para as cidades. Assim, tiram-nos
de sua cultura e vão imprimindo neles uma cultura urbanizada. Como
conseqüência, antes de terminar sua formação, eles já estão, de cena
forma, encantados - ma, ao mesmo tempo, equivocados - com os
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grandes centros urbanos. Isso possibilita a formação desses
grandes centros e o êxodo rural. Quando vamos às comunidades
rurais, vemos que ali não existem mais jovens entusiasmados com a
agricultura e com a pecuária. A escola-família agrícola possibilita o
resgate desse encanto com a agricultura e com a pecuária.

O que essa lei propõe é que o Estado apóie financeiramente as
escolas-família agrícolas. Assim estará fazendo o seu papel, ou seja,
investindo na educação.

Todos os senhores têm conhecimento de que não existe e nunca
acontecerá um verdadeiro desenvolvimento que não passe
primeiramente pela educação. Essa lei propõe-se a fazer com que a
criança e o jovem se encantem com a agricultura e pecuária. Uma
grande vantagem das escolas-família agrícolas é o sistema de
alternância: o jovem fica 15 dias como interno na escola, no meio
rural, dia e noite, recebendo todo o conteúdo exigido pelo MEC e, ao
mesmo tempo, a parte de técnicas agrícolas e pecuária. Ele pode
aplicar em sua escola as técnicas e o conhecimento integral; porque a
escola-família agrícola não abre mão de uma educação integral do ser
humano. Ficar ali 15 dias como interno possibilita essa formação
integral.

Outro ponto é que, normalmente, nossos alunos são jovens vindos
de pequenas e médias propriedades agrícolas. A escola-família
agrícola possibilita que esse jovem, nos outros 15 dias, volte para sua
casa, seu pequeno sítio e aplique aquilo que aprendeu.

O sistema de alternância é muito importante porque não isola, não
tira o jovem de seu meio durante três, quatro anos, como é a
formação que as outras universidades ou faculdades dão. A escola-
família agrícola tem essa grande vantagem, pois essa ruptura com
seu meio não acontece. O aluno fica 15 dias na escola e 15 dias em
casa, aplicando o que aprendeu. O monitor visita cada família de
aluno e acompanha as técnicas que ele está aplicando na sua
pequena propriedade.

Podemos ainda assegurar que o que mantém a economia e o
desenvolvimento sustentável é a pequena agricultura, que ainda não
utiliza grandes máquinas que trazem danos para o terreno, não abre
mão do compromisso agroecológico. Se não investirmos na terra, nas
águas e nas matas, compromisso da escola-família agrícola, tudo isso
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estará comprometido em poucos anos. Sendo padre, tenho a terra
como minha primeira mãe, por isso ela deve ser respeitada, amada,
porque é ela quem garante vida para nós, não só nos gerou, mas
garante a vida no dia-a-dia. Temos de garantir vida para essa geração
e para as vindouras também, daqui a dez, 100, 500 anos. Temos de
pensar na vida daqui a 500 anos.

A escola-família agrícola significa uma verdadeira inovação do
sistema de ensino para o Estado. E um modelo que veio da França e
se instalou no Brasil - em primeiro lugar, no Espírito Santo -, mas hoje
Minas Gerais é um dos Estados que tem grande número de escolas
que possibilitam a esses jovens, antes forçados a ir para os grandes
centros urbanos, ter uma alternativa que significa desenvolvimento
para nosso Estado e nosso País.

Possibilitando que o Estado celebre um convênio com as escolas-
família agrícolas, esta Casa estará abrindo a porta para o
desenvolvimento sustentável de Minas Gerais.

A sustentação de um Estado, de um país, está baseada na
agricultura e na pecuária. Não temos como erradicar a fome e a
miséria sem investir na agricultura e na pecuária, o que, trocado em
miúdos, significa investir na educação, a ponto de motivar as crianças
e os jovens a permanecerem no campo, ao invés de, encantados com
os grandes centros urbanos, deixarem seus pais para trás, totalmente
abandonados. Acabam vindo para as cidades sem formação
adequada, provocando, infelizmente, grande transtorno social e
econômico e, muitas vezes, prejuízo para a segurança pública. O
inchaço dos centros urbanos expressa a inexistência de uma política
agrária eficiente.

Apelamos aos colegas Deputados para que mantenham o veto
somente ao art. 30, porque está impedindo a celebração do convênio
que, em comunhão com o Estado do Espírito Santo, trouxe o modelo
da França para Minas Gerais. Manter o veto ao art. 3 0 significa
garantir a originalidade do projeto e, sobretudo, a originalidade da
pedagogia, que é de alternância, de educação integral e de firmar-se
somente com a existência de uma associação. E impossível ter-se
uma escola-família agrícola sem prévia mobilização dos pais, sem
organização e criação de uma associação que se reúna
periodicamente e tenha compromisso com os alunos.
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O art. 30 diz: "O repasse de recursos do programa a associação

autônoma, a que se refere o inciso II do art. 20, se dará mediante a
celebração de convênio firmado com o Poder Executivo, em que serão
definidos os critérios para o repasse dos recursos às escolas, e para a
prestação de contas de sua aplicação, observando-se o disposto na
Lei n° 12.025, de 30 de junho de 1998.". Mantendo o veto a esse
artigo, será possível, depois, apresentar um projeto que regularize a
celebração do convênio.

Se estamos comprometidos com o desenvolvimento sustentável de
Minas Gerais, poderemos expressar esse compromisso derrubando o
veto total, mantendo o veto apenas ao art. 3 0 .

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Padre João,
parabenizo-o por seu pronunciamento analisando a importância desse
projeto de autoria de dois Deputados do PT, Maria José Haueisen e
Adelmo Carneiro Leão, cuja preocupação é com a área agrícola e,
conseqüentemente, com a escola agrícola. V. Exa. abordou muito
bem o tema. Temos recebido muitas reivindicações para que essas
escolas passem a ser realidade. V. Exa. tem grande experiência
nessa área e, compondo a Comissão de Agropecuária desta Casa,
imprime-lhe um caráter mais popular, o que é importante. Outros
membros com experiência em produção já integraram essa Comissão,
mas agora a representação está vinculada aos trabalhadores.

O Deputado Padre João sabe muito bem que o programa Fome
Zero, do Governo Federal, não pode simplesmente vincular-se ao
imediato. Tem de estar vinculado à geração de emprego, de renda, à
formação de cidadãos que orientem a população, façam crescer a luta
no campo pela produção de alimento de melhor qualidade. A. análise
do Deputado Padre João é extremamente pertinente e faz parte desse
contexto do Governo Federal.

Aproveito a oportunidade em que V. Exa. ocupa a tribuna para
discutir esse veto e solicito que nos agracie com um paralelo entre o
programa Fome Zero e as escolas agrícolas. O Fome Zero tem
recebido criticas. O PT fez uma discussão no diretório nacional e
aprovou a criação de uma secretaria no PT para fazer um
acompanhamento do projeto. Acho que a aprovação ou a derrubada
do veto está relacionada com a ajuda da construção do Fome Zero.
Gostaria que V. Exa. expusesse um pouco de sua experiência no
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encaminhamento junto ao Governo Federal do programa do
Governo Lula.

O Deputado Padre João - Agradeço o aparte do Deputado Rogério
Correia e entendo que é mais do que justo irmos à raiz do programa
Fome Zero, que se originou há dez anos, com o Betinho e outras
lideranças, como Dom Luciano, Dom Mauro Morelli e o Graziano.
Nessa época foram criados os comitês de cidadania na erradicação
da fome e na superação da miséria. Como afirmou o companheiro
Rogério Correia, esse primeiro compromisso do Governo Lula tem
recebido críticas, que são acolhidas pelo PT e pelo Governo, que
procura reparar os erros de forma ligeira. Alguns alegam que o Fome
Zero é assistencialista, pelo fato de entregar à família um cartão que
lhe possibilita fazer uma compra. Nobres colegas, o que é mais
assistencialista: distribuir cestas básicas, às vezes com feijão bichado
ou que não cozinha, montadas de acordo com o que se pensa ser a
alimentação de uma família ou permitir-lhe fazer a compra?

Em qual cesta básica há um doce? Quem não tem desejo de um dia
comer um doce?

Na verdade, esse cartão já é a superação do assistencialismo. Em
alguns casos, na compra de cestas básicas, há superfaturamento,
convênios celebrados com supermercados e Prefeituras. O cartão dá
essa autonomia para a família fazer a compra, mas ela não pode
comprar bebida alcóolica, cigarros nem refrigerantes. Essa é a única
restrição de compra com aquele cartão.

Se 500 famílias de um município forem beneficiadas com o cartão,
farão compras no comércio local e aumentarão a arrecadação do
município. Conseguimos enxergar pontos positivos nessa primeira
fase do Fome Zero.

Devemos destacar a outra fase do Fome Zero: investir em projetos
de geração de emprego e renda, sobretudo na produção e no
beneficiamento de alimentos. Graças a Deus, isso já acontece em
Minas Gerais! Justiça seja feita: foi criado em Minas Gerais, pelo
Governo Itamar Franco, o Conselho de Segurança Alimentar
Nutricional, em que houve o comprometimento de todo o secretariado.
O Governador Aécio acolheu esse conselho, e a posse dos
Conselheiros está prevista para o dia lO de abril. Parece-me que fui
indicado para representar esta Casa nesse conselho.
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Quando se fala em segurança alimentar, Minas Gerais está à

frente. Juntamente com o Governo Federal, poderemos mostrar aos
outros Estados que o caminho é investir mais nos programas de
geração de emprego e renda, sobretudo na produção e no
beneficiamento de alimentos.
A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero dizer ao

Deputado Padre João que concordo com a exposição de assunto tão
importante. O CONSEA em Minas, desde o Governo Itamar Franco,
tendo à frente Dom Mauro Morelli, tem prestado trabalho relevante à
população mais pobre de Minas Gerais.

O programa Fome Zero não está isolado e indica uma inversão de
prioridades. Quando Presidente se preocupou com a tome do povo?!
Isso significa preocupação com os trabalhadores, com a maioria da
população, porque ricos não têm tome. Hoje, nos jornais, o Ministro
Berzoini falou sobre o projeto do primeiro emprego. Acopladas ao
projeto , Fome Zero, há iniciativas para se criarem mais empregos no
Pais. E preciso haver investimentos na agricultura e nas escolas-
famílias agrícolas.

Num país com esta grande extensão de terra é inconcebível ver o
povo passar fome. Quando os Estados Unidos pensam em tomar
atitudes totalmente absurdas em pleno século XXI, como matar países
inteiros para "resolver" uma situação, para se apropriarem das
riquezas de um povo, no Brasil temos um governante preocupado com
a população.

Quero cumprimentá-lo, Deputado Padre João, pelo pronunciamento
e dizer que estamos juntos. Existem algumas criticas ao Governo,
feitas por pessoas que não estão acompanhando o grande avanço
que tem ocorrido, que não pode ser como um milagre feito de um dia
para o outro. Existe todo um processo que está sendo construído para
que, em médio prazo, tenhamos este País em nova rota. Diz um
companheiro que o País é comparado a um grande navio: se dermos
uma volta violenta, correremos o risco de ver o País se afundar. E
preciso que haja responsabilidade, como tem havido no Governo
Federal. E outra grande vantagem é ouvir a população, os
movimentos organizados. Nunca os Prefeitos, os sindicatos, os
conselhos foram tão bem recebidos como agora, em Brasília, mesmo
que para discordar e questionar.
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Quero deixar registradas publicamente a importância do

momento que estamos vivendo e a confiança que depositamos
inteiramente neste Governo, que está comprometido com o povo
brasileiro e com a soberania da nossa Nação. Muito obrigada.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Nobre Deputado
Padre João, quero, nesta primeira oportunidade de ouvi-lo na tribuna,
aparteá-lo para saudar sua presença nesta Casa. A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais se enriquece com a presença de V. Exa.
em nosso quadro, como um líder político e religioso.

Com relação ao discurso de V. Exa., gostaria de trazer à discussão
da Casa o programa Fome Zero, do Governo Federal. Tenho algumas
dúvidas com relação a esse programa. No Governo Fernando
Henrique, também havia a distribuição de cartão. Infelizmente, temos
vícios culturais que desvirtuam os programas. Muitas vezes
distribuíam-se alimentos de hábitos de consumo do Norte para o
pessoal do Sul e alimentos de hábito de consumo do pessoal do Sul
para o Norte, às vezes colocavam feijão bichado e alimentos vencidos
nas cestas básicas. Vemos que o vale-alimentação e o vale-transporte
são usados para finalidades diferentes, porque o comércio, na ânsia
de vender, recebe os vales como dinheiro, com deságio. São
distorções que comprometem a eficácia de programas como esse.

Padre João, aproveitando a presença de um padre católico na
tribuna da Assembléia, gostaria de homenagear a Sociedade São
Vicente de Paulo. Nos lugares em que há conselhos, conferências
organizadas da Sociedade São Vicente de Paulo, graças a Deus,
parece que não há fome neste País.

Os vicentinos têm esse desprendimento e essa cultura baseada no
amor a Deus. Eles transmitem esse amor a Deus no amor ao próximo,
dando assistência não só material. O vicentino visita a família, faz o
cadastramento e levanta as necessidades dessa família. Procura
arrumar emprego, se há o problema de desemprego, e oferece
assistência alimentar enquanto a família vive um desajustamento
social e precisa desse apoio material.

Acredito que V. Exa., como membro do PT, poderia levar esta
questão ao nosso Presidente Lula: se quiser, de fato, extinguir a fome
neste País, dê um apoio mais efetivo ao que já existe, prestando um
grande serviço ao nosso povo com a Sociedade São Vicente de
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Paulo. Esses são o aparte e a contribuição que gostaria de trazer
ao discurso de V. Exa. Muito obrigado pela atenção.
O Deputado Biel Rocha (em aparte) - Quero parabenizar o

companheiro Padre João pela defesa desse projeto ora em questão,
que institui oprograma estadual de apoio financeiro à escola-família
agrícola. E importante destacar que, em Minas Gerias - V.Exa.
colocou isso muito bem -, as escolas-família agrícolas são uma
realidade. Quer dizer, elas existem em vários municípios mineiros,
como Itinga, ltaobim, Campo Florido, Padre Paraíso, Pavão, Sem-
Peixe, Muriaé, na Zona da Mata. Todas funcionam articuladas com a
Associação Mineira de Escolas-Família Agrícolas. E importante
registrar que o então Secretário da Educação no nosso Estado, Prof.
Murílio Hingel, já havia manisfestado, naquela época, quando esta
Casa aprovou esse projeto do Deputado Adelmo Carneiro Leão e da
Deputada Maria José Haueisen, a intenção de estabelecer uma
relação mais consistente com a Associação Mineira, mas havia a
ausência de uma legislaçãi específica para regulamentar essa relação
no nosso Estado. No Espírito Santo, existe essa legislação aprovada
pela Assembléia desse Estado. Foi um processo muito rico.

Então, quero reforçar os argumentos de V. Exa. para que esta Casa
rejeite esse veto, haja vista que ela já demonstrou, quando o votou, a
sua importância para a educação nessa proposta pedagógica, como
V.Exa. colocou muito bem. Quero, então, parabenizar VExa.

O Deputado Padre João - O nobre colega, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, destacou os vicentinos. E um grande desafio para
qualquer Governo ter uma política eficiente na questão do urgente,
quando se tala na fome. Quem tem fome, na verdade, a tem hoje.
Então, devemos ter agilidade. Esse primeiro ponto do projeto Fome
Zero, do cartão, é para atender uma necessidade urgente, imediata,
presente, do momento. Nesse aspecto, quando ele cita os vicentinos,
que fazem um trabalho eficiente, quero dizer que é verdade, sou
testemunha disso. Também outros segmentos, os templos espíritas,
outras igrejas fazem um trabalho sério. Devemos reconhecer isso.
Mas qualquer trabalho de uma instituição de caridade é um remendo a
uma política pública que não funciona. Na verdade, nós, como
homens públicos, mulheres públicas, devemos garantir ao nosso povo
uma política pública eficiente e não um remendo para a sociedade.
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O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Padre João, é um

prazer muito grande estarmos aqui hoje ouvindo palavras de quem
entende da matéria, expondo-a de maneira muito transparente, muito
vibrante, a partir de tudo aquilo que vivencia no dia-a-dia. Sr.
Presidente, Deputados e Deputadas, acho que o mais importante para
que derrubemos esse veto é o fato de a pessoa que mora no campo
ser impedida, a partir da associação, de participar de maneira efetiva
na produção de alimentos para seu sustento. Esse é um avanço que
havia no projeto, e o Governo está querendo vetá-lo.

Temos que ter sensibilidade para entender nossas limitações. Não
pensem que, porque fomos eleitos, porque o Governador e o
Presidente da República foram eleitos, os votos recebidos nos dão um
diploma de saber tudo, de encaminhar as coisas da maneira mais
justa, correta e eficaz. Minas Gerais tem que dar esse exemplo de não
procurar o eleitor somente na hora de querer o voto, o poder, mas
deve ter a humildade de dividir esse poder com o eleitor, de chamar o
cidadão, que está vivendo a situação nó seu dia-a-dia, para que possa
opinar e nos orientar, tornando nossas ações mais eficazes e fazendo
com que as leis votadas cumpram seu papel. No Brasil, muitas leis
aprovadas não são praticadas porque não há discussão com a
sociedade.

Temos que nos congratular com o Deputado Padre João e com os
autores dessa lei aprovada por esta Casa. Temos que derrubar esse
veto para garantir a participação das pessoas que vivem essa questão
no seu dia-a-dia, não só para estarem à frente do planejamento da
produção de alimentos, mas também para se incutir nessas pessoas
um espírito de cidadãos, para que aprendam com a prática. Se houver
uma sociedade organizada, de cidadãos, que saiba do seu papel, com
certeza, nós, com poderes já adquiridos pelo voto, encontraremos
melhores caminhos para este País.

A situação por que passa o País não é segredo para nenhum de
nós. Nosso Pais é o quinto maior do mundo, com um subsolo rico e
um povo bom. E um país rico, mas com um povo pobre, que passa
fome, com uma miséria que chega ao ponto de termos 53 milhões de
brasileiros que passam fome. Isso tem que mexer com nossos brios e
nos colocar na trincheira para que sejamos os primeiros, em nome da
sociedade, a questionar, mas não podemos abrir mão de a sociedade
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estar conosco. Se houver um distanciamento entre o povo e os
homens públicos, seguramente nós, que já tivemos 502 anos de
desgovernos, vamos correr o risco de ficarmos mais 500 anos na
mesma condição. E uma humilhação para nós, quando o Governo
Federal cria o programa Fome Zero, termos a certeza de que, se
tivéssemos recursos, se tivéssemos dinheiro em caixa, não
conseguiríamos matar a fome de todos, porque o Brasil não tem
produção suficiente para atender a todos nós.

Não podemos continuar vivendo esta situação. Quero conclamar
todos os parlamentares presentes a derrubar esse veto, para que
possamos não só implementar o que a lei propõe, que é a produção
de alimentos, mas também fazer com que a sociedade participe,
principalmente as pessoas que vivenciam isso no seu dia-a-dia.
Queremos educar e instruir essas pessoas não só para produzirem
alimentos, mas também para se tornarem verdadeiros cidadãos para
nos ajudarem a construir um Brasil melhor. Parabéns, Deputado
Padre João!

O Deputado Padre João - Obrigado. Quero retomar o aparte do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, quando elogia a atuação dos
vicentinos. Na verdade, derrubar esse veto significa dar oportunidade
a outros grupos para se somarem aos vicentinos nessa luta para a
erradicação da fome e da miséria. E verdade que os vicentinos
desenvolvem esse trabalho, mas não podemos manter um
assistencialismo sem uma perspectiva de garantir um dia, e para
sempre, a dignidade da pessoa humana. Todo o nosso trabalho tem
que ser na linha do trabalho político. A própria palavra "política" tem o
sentido de pensar no bem comum, e um programa assistencialista não
consegue atender a todos.

Cito o colega Adalclever Lopes em matéria publicada no jornal
"Diário do Comércio", quando diz que "para iniciar o atendimento aos
10 milhões de pessoas inseridos no Programa Fome Zero, o Governo
Federal terá de importar 1.100.000.000 de litros de leite, 330.000t de
feijão e 600.000t de arroz". Portanto, ao derrubar esse veto,
estaremos resgatando o amor à agricultura e à pecuária por parte dos
jovens, possibilitando a produção de alimentos neste País. Este é um
Pais rico, porém vivemos a grande contradição da miséria. Temos
terras férteis que não estão sendo bem aproveitadas. Precisamos de
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uma política que otimize todas as propriedades do Estado e do
País. Dessa forma, erradicaremos a fome e garantiremos a dignidade
das pessoas.

Concordo quando se critica o Programa Fome Zero, mas somente
em seu primeiro ponto. Temos que vê-lo no todo, não apenas em
parte, para que não façamos injustiça à política do Governo Lula. A
dignidade das pessoas será garantida através de uma educação de
qualidade, sobretudo a partir do campo, se lhes for dada a
possibilidade de produzir. Essa é uma exigência ética e, para mim e
tantos colegas, trata-se, também, de uma exigência cristã, pois Cristo
veio para garantir vida para todos, e não apenas para alguns. Nós,
cristãos, temos que estar nessa luta.

Quanto a certas reservas ao Programa Fome Zero, podemos
erradicar algumas de suas deficiências começando por Minas Gerais.
Vamos dar força a todas as organizações que investem na produção
de alimentos, como as escolas-família agrícolas. Ao derrubar esse
veto, mantendo-o somente em seu art. 30 , estejam certos, nobres
colegas, de que estaremos dando força a milhares de famílias deste
Estado, contribuindo para que milhares de jovens permaneçam no
campo com dignidade, tendo as condições necessárias para tal.

Nesta era de globalização em que vivemos, que nem tanto benefício
traz, precisamos dar ao jovem do campo a possibilidade de estar
inteirado do que acontece no mundo. E isso se faz pela educação. Por
isso, volto a insistir na derrubada do veto e na manutenção, somente,
do veto ao art. 30, garantindo vida digna no campo. Não será um
programa assiste ncialista, mas um programa que garantirá dignidade
de vida a todos.

Insisto em pedir que cada um repense sua posição, para mantermos
o veto somente ao art. 3°, porque assim estaremos colocando um
instrumento nas mãos de diversas associações que já trabalhám há
décadas neste Estado, de forma voluntária. Mas devemos estar
convictos de que temos de apoiar as iniciativas de qualquer segmento
organizado - uma associação, uma pastoral, qualquer grupo - sem nos
esquecer de que sua atuação é um remendo, que existe em função da
deficiência da política pública ou mesmo de sua inexistência. Quando
tivermos políticas públicas que atendam da criança ao idoso, não
precisaremos mais de Pastoral Social e de muitas outras ONGs, que
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quase vão perder sua razão de existir, uma vez que vêm remendar
essa deficiência das políticas públicas.

Como homens e mulheres públicos, temos de garantir vida digna
para todo o povo. E para isto que estamos nesta Casa: criar leis que
sejam instrumentos para garantir a dignidade dos seres humanos.
Conto com o apoio de todos os pares, agradeço ao Presidente e a
todos que acompanharam meu raciocínio em defesa da derrubada do
veto e de sua manutenção apenas ao art. 3°. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - Com a palavra, para
discutir, o Deputado Ricardo Duarte.

O Deputado Ricardo Duarte* - Sr. Presidente, Deputados,
Deputadas, também venho defender a queda do veto que impede a
participação do Governo na ajuda à sobrevivência da escola-família
agrícola.

Passamos por um momento especial no País, sendo de
conhecimento e mesmo de entendimento de todos que é
absolutamente necessário que se mantenham as famílias no campo.
Penso que é também de entendimento de todos que a reforma agrária
é o caminho correto para resolvermos o problema fundiário do País,
aumentarmos a produção agrícola e fixarmos as famílias no campo.
Seria absurdo se não entendêssemos que, para que isso ocorra, é
necessário também oferecermos a essas famílias condições de
sobrevivência.

E a educação é parte integrante da manutenção dessas pessoas.
Além do mais, seria necessário que se fizesse uma escola que não
apenas desse as condições mínimas de aprendizado às crianças e
aos adolescentes, mas que estabelecesse uma relação direta entre o
aprendizado e o que as pessoas vivem no campo. Então, a escola-
família agrícola tem o objetivo não só de promover o aprendizado
corriqueiro, mas também, e principalmente, de fazer com que os
adolescentes e as crianças do campo aprendam coisas que estejam
ligadas à questão da agricultura e de sua vivência.

E absolutamente necessário que os senhores saibam - e tenho
vivência nesse ponto, pois conheci a escola-família agrícola de
Campo Florido - o quanto são interessantes o aprendizado, a forma,
os métodos e a pedagogia utilizados no ensino da escola-família
agrícola e como é espetacular o resultado.
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Hoje, com a nucleação, as escolas rurais desapareceram, e as

crianças do campo estão sendo levadas para as cidades, onde
estudam segundo a mesma pedagogia que a criança urbana,
deixando de ter o conhecimento das questões da terra, do campo, que
interessam diretamente aos habitantes cia região rural.

Temos a certeza de que a participação do Governo Estadual na
manutenção da escola-família agrícola é absolutamente necessária. E
a ausência da participação do Estado impede o funcionamento dessas
escolas. Aliás, os convênios que têm celebrado deixam dívidas
incríveis.

E interessante que, na escola-família agrícola de Campo Florido, os
professores trabalharam no ano de 2002 sem receber. São
agrônomos, técnicos agrícolas que estão trabalhando sem nenhuma
remuneração para manter a escola funcionando. Sem a participação
do Estado, essas escolas não vão sobreviver.

Queria aproveitar para lembrar que Minas Gerais está vivendo
problemas gravíssimos, não só na questão da escola agrícola. O
esvaziamento do campo e das pequenas cidades continua a ocorrer
rapidamente. E agora estamos tendo um problema mais grave ainda.
A CEMIG, empresa pública de prestação de serviços na área da
eletricidade, está propondo um tipo de administração verticalizada e
com terceirização da sua atuação, fazendo com que as pequenas e
médias cidades deixem de ter escritórios da empresa. No Triângulo,
por exemplo, toda a concentração de trabalho da CEMIG está em
Uberlândia. Estão sendo transferidos de Patos, Araguari, ltuiutaba e
Uberaba todos os funcionários da CEMIO, para trabalharem no
atendimento em Uberlândia. Se um morador de Gurinhatã precisar
trocar a lâmpada de um poste, tem de ligar para um 0800 em
Uberlândia, que fica aproximadamente a 250km. A CEMIG, então, vai
contatar uma empreiteira na região, que vai até Gurinhatã efetuar o
serviço. Isso produz uma série de problemas. O primeiro deles é que o
funcionário da CEMIG está sendo levado de uma cidade para outra
sem o concurso da sua vontade. O segundo é que isso tira do
município os salários dessas pessoas, ou seja, piora a situação
econômica das cidades porque tira delas as pessoas que tinham um
salário mensal. O terceiro é que os funcionários da CEMIG são
treinados adequadamente para atender à demanda na questão da
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energia elétrica; na empreiteira nem sempre, o salário é muito
menor e o treinamento é muito pior. Isso faz com que exista um
esvaziamento econômico dos pequenos municípios. E a terceirização
não atende adequadamente às necessidades da população. Além
disso, existem suspeitas de que as empresas terceirizadas pertençam
a engenheiros da empresa ou têm "laranjas" que representam
engenheiros da empresa, suspeitas essas que precisamos verificar.

O esvaziamento do campo no Brasil ocorre não só por conta das
questões fundiárias, mas também por causa de uma política que - não
quero rotular - não atende às necessidades da população.

Temos de discutir, como questão maior, a escola-família agrícola, a
manutenção da população rural no campo, o atendimento adequado
na área da educação e da saúde e o atendimento às questões
básicas, como a energia elétrica.

Outra coisa importante que está ocorrendo em todo o Estado,
especialmente grave no Triângulo, é a formação de milícias armadas
para atacar acampamentos de sem-terras. Houve dois fatos
importantes, um em Santa Vitória e outro em Campina Verde.
Aproximadamente 50 jagunços armados atacaram acampamentos de
sem-terras com muita violência. Torturaram e ameaçaram as
mulheres, obrigando-as a ficar nuas, além de tocarem seus corpos.
Depois, colocaram essas pessoas dentro de caminhões, levaram-nas
para o Estado de Goiás, onde as abandonaram. São fatos
extremamente graves que têm relação direta com tudo o que estamos
dizendo aqui.

O Estado de Minas precisa ficar atento e mudar a política em
relação ao campo. Nós, do Pontal do Triângulo, estamos
acostumados a ser esquecidos pelo Governo do Estado. Belo
Horizonte não sabe o que se passa no Triângulo. Se fizermos uma
pesquisa, iremos constatar que lá os times que têm mais torcedores
são o Flamengo, o Vasco, o Palmeiras e o Corinthians, justamente
porque o Atlético e o Cruzeiro são pouco conhecidos, já que não há
uma integração adequada do resto do Estado com o Triângulo. Até
movimentos separatistas têm ocorrido ali.

Entendemos que a integração do Triângulo com o resto do Estado
depende de um olhar diferente de Belo Horizonte, do Centro de Minas.
Nem que queiramos, não podemos deixar de ser mineiros. Um político
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de Araguari teria dito que não aceitaria a anexação do Triângulo
por São Paulo porque não se adaptava ao clima daquela cidade; nós
somos a favor da manutenção do Triângulo no Estado de Minas,
porque não queremos deixar de ser mineiros. Mas precisamos fazer
com que o Governo, principalmente esta Casa, entenda que o
Triângulo é parte deste Estado, é uma região rica, que contribui com
quase 20% da arrecadação, portanto precisa ser olhado de forma
diferente.

Não só o Triângulo, mas também o resto do Estado, principalmente
o campo, que é o que estamos discutindo, precisa ser entendido de
forma adequada. Por isso, pedimos a todos os Deputados que
derrubem o veto do Governador para que não apenas as escolas-
família agrícolas que já estão em funcionamento sobrevivam, mas que
sejam abertas outras escolas agrícolas no Estado a fim de que as
pessoas que moram no campo sejam atendidas nas suas
necessidades básicas e tenham uma escola voltada para o
aprendizado dos assuntos que lhes interessam, que são a terra e a
produção agrícola. Que no futuro isso contribua para que haja menos
fome, menos violência nas cidades e este Estado possa integrar toda
a população rural no desenvolvimento econômico, social e
tecnológico. Muito obrigado.

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

verificar, não há quórum para a continuação de nossos trabalhos.
Solicito o encerramento, de plano, da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, ás
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária também de hoje, ás 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/3/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte
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(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação
de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar n° 71; discursos dos Deputados
Rogério Correia e Dalmo Ribeiro Silva; encerramento da discussão;
manutenção - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar n° 73; encerramento da discussão;
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; deferimento;
questão de ordem; leitura do dispositivo destacado; votação do veto
ao inciso VIII do art. 30 e ao parágrafo único do art. 9 0 ; manutenção;
votação do veto ao inciso III do art. 3 0 ; rejeição; votação do veto ao
parágrafo único do art. 30; manutenção - Discussão, em turno único,
do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 74; manutenção
- Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.465 - Questão de Ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalciever
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 - Bispo Gilberto -
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 - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa
- Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h12min, a lista de

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

P Parte
Ata

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

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 a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião os vetos às Proposições de Lei n os 15.341 e 15.347 e o
Projeto de Resolução n° 308/2003, apreciados na reunião ordinária
realizada hoje, à tarde.

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

Proposição de Lei Complementar n° 71, que organiza a Defensoria
Pública do Estado, define sua competência, dispõe sobre a carreira de
Defensor Público e dá outras providências. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra,
para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados presentes nesta reunião, solicitei a discussão do veto
parcial feito pelo Governador Aécio Neves, para relembrar o processo
de discussão que organizou a Defensoria Pública do Estado.
Os Deputados que se encontram na primeira legislatura

evidentemente não acompanharam o trâmite desse projeto da
organização da Defensoria Pública no Estado. Foi um processo
complexo de discussão nesta Casa, que felizmente obteve, como
resultado, a aprovação da organização da Defensoria Pública.
Poderíamos dizer que, antes desse projeto, a carreira da Defensoria
Pública inexistia.

Portanto, com base nesse projeto, toda a organização da Defensoria
Pública passou a ser efetivada, bem como a realização do seu plano
de carreira. Foi uma conquista importante. Diversas vezes recebemos
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nesta Casa a visita de Defensores Públicos, que vieram de todas
as partes do Estado reivindicar a organização da Defensoria, a criação
da carreira do Defensor desde a sua entrada no serviço público até o
final de sua carreira, quando teriam a sua estrutura, os princípios
salariais aprovados pela Assembléia Legislativa. Nós, Deputados,
ficamos sensibilizados com a reivindicação, pois desempenham uma
função primordial. As camadas sociais mais necessitadas é que
precisam de Defensor Público. Por não terem essa organização e a
valorização adequada, vários Defensores aprovados em concurso
desistiam do cargo. A votação do projeto na Casa deu esperança de
que fosse constituída, de fato, uma carreira promissora para o
Defensor.

O Governador Aécio Neves opôs alguns vetos, mas sancionou, na
quase totalidade, esse projeto que organiza a carreira do Defensor
Público, definindo a sua competência e dando outras providências.
Diria que os vetos foram irrelevantes diante do tamanho do projeto,
que contém mais de 100 artigos. Houve apenas um veto no art. 9 0 , em
alguns incisos, e no art. 103. Foi uma vitória dos Defensores.

Venho ressaltar essa vitória na esperança de que o exemplo do
Defensor sirva para outras categorias do funcionalismo público do
interior. Ao mesmo tempo em que ressalto a importância da
aprovação desse projeto, faço cobrança para que o Governo Aécio
Neves avance na questão do piso salarial do Defensor Público, que
ficou fora do projeto porque a Lei de Responsabilidade Fiscal e a
eleitoral não permitiam gastos. Ficou estabelecido apenas o número
de cargos, as suas classes, os seus símbolos. O piso salarial ficou
para ser discutido posteriormente. Sem a determinação desse piso,
sem a valorização da carreira de Defensor Público, não teremos
completada a sua existência como algo duradouro.

A Comissão que analisou o veto deu parecer favorável ao veto
parcial, o que significa garantir que, com a nossa aprovação, finaliza o
processo da discussão da carreira, faltando o piso salarial,
importantíssimo para determinar o que acontecerá depois.

Aproveito para, ao mesmo tempo em que falamos da Defensoria
Pública, da definição de sua competência, da disposição da carreira -
aprovada durante a legislatura passada, em projeto de autoria do
Governador Itamar Franco, e sancionada pelo Governador Aécio
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Neves -, lembrar e fazer cobrança importante e veemente com
relação ao plano de carreira dos trabalhadores da educação e do
serviço público em geral.

Quanto ao projeto dos trabalhadores da educação, aproveito a
presença dos Deputados Antônio Carlos Andrada, Antônio Júlio,
Presidente à época, Antônio Andrade, Líder do Governo Itamar
Franco, e de todos os Líderes de Partidos que estavam no final da
legislatura passada, para lembrá-los de que foram testemunhas,
estando presente o Deputado Federal Danilo de Castro - hoje
Secretário de Governo, que, na ocasião, respondia pelo Governador
eleito Aécio Neves -, de compromisso firmado entre a Mesa anterior, o
Sind-UTE e a coordenação sindical.

O Deputado Rêmolo Aloise também estava presente na reunião,
realizada no Salão Nobre desta Casa, firmando o compromisso de
que o projeto não iria à frente, apesar de já aprovado em 1° turno.

O Governador Aécio solicitou que fosse retirado, em 20 turno, o
plano de carreira dos trabalhadores do ensino, também remetido pelo
Governador Itamar Franco, com as mesmas características desse
projeto que agora obteve veto parcial, mas foi sancionado. Apesar de
possuir as mesmas características, sem piso salarial, organizando a
carreira, significando algum avanço, não obteve o aval do Governador
Aécio Neves, que solicitou que não vingasse. A base do Governo o
atendeu. O compromisso firmado entre os Deputados e o Sindicato foi
que, na primeira semana de Governo, o Sind-UTE seria recebido e já
teríamos a partir daí o apontamento das resoluções do plano de
carreira. Portanto, iniciaria o estudo e a remessa, o mais rápido
possível, desse plano.

O Bloco PT-PC do B fez uma reunião com o funcionalismo, O Sind-
UTE comunicou-nos que nada avançou com relação ao plano de
carreira dos trabalhadores da educação, sequer uma comissão foi
criada para analisar o que seria o plano.

Faço, publicamente, uma cobrança ao Secretário Danilo de Castro
do compromisso firmado - não a faço apenas em meu nome, mas em
nome de todos os Deputados da legislatura passada, Mesa e Líderes,
e também do atual Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho,
que estava presente na reunião, Deputado Antônio Carlos Andrada,
que respondia como pré-Líder do Governo Aécio Neves - ainda não
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empossado, mas já eleito -, que se comprometeu a fazer esse
encaminhamento do plano de carreira. Até agora nada foi para a
frente.

Faço esse alerta aos Deputados, especialmente aos Líderes do
PSDB, para que cobrem de Danilo de Castro, que falou em nome do
Governador Aécio Neves.

Portanto, cobro do Governador Aécio Neves o compromisso feito no
Salão Nobre desta Casa, de encaminhar e discutir com o Sindicato, na
primeira semana de Governo, o estabelecimento de um plano de
carreira na área da educação. Faço essa cobrança não só em meu
nome, mas do Bloco PT-PC do B, porque nossa Bancada, à época,
junto ao Sind-UTE, por falta de alternativa, preferiu acreditar que o
assunto relativo ao plano de carreira seria desenvolvido. Todos os
Deputados lembram-se da reunião que fizemos. As galerias
encontravam-se cheias de professores insatisfeitos, manifestando-se
por meio de vaias e protestos. Fui fundador do Sind-UTE e sei que os
trabalhadores lutam há muitos anos por um plano de carreira. Entendo
a indignação que deles se apossou, fazendo com que perdessem a
elegância difícil de ser mantida em momentos em que a luta os caleja.
Tenho a certeza de que alguns Deputados que protestaram à época,
achando tratar-se de uma barbárie, hoje dão razão aos professores, já
que nada caminhou, desde aquela ocasião, apesar de um projeto já
aprovado em primeiro turno nesta Casa. Procuramos acalmar os
professores, acreditando nas palavras de um Governo que entrava,
ainda que não fosse o nosso. Espero que o Governo honre esse
compromisso, apesar de não tê-lo feito na sua primeira semana. Que
possa chamar o Sindicato para fazer, pelo menos, um cronograma de
discussão do plano de carreira. A Secretaria da Educação já tem
requerimento aprovado na Comissão de Educação, que está sendo
acompanhado pelo Deputado Weliton Prado, da nossa Bancada. Não
poderemos esperar mais quatro anos para que, no final do Governo,
outro projeto relativo ao plano de carreira seja enviado, aprovado,
quem sabe, em primeiro turno, às vésperas da eleição, para que a
LRF impeça seu prosseguimento, levando-o ao arquivamento. O outro
Governo, ao retomar a discussão, desconsidera todo o trabalho feito
pela categoria. Isso ocorre desde a greve que realizamos em 1979,
quando já se falava em plano de carreira para o magistério, o que até
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hoje não se tornou realidade.

O projeto da Defensoria Pública é fundamental, já que dá aos
funcionários a esperança de ter uma carreira. Mas não posso deixar
de solicitar a mesma sorte para os trabalhadores da educação. Não se
trata de cobrança individual. Elegemos, entre outros, a carreira dos
trabalhadores da educação como peça importante até mesmo para o
andamento das reuniões nesta Casa. Existem vários vetos na Casa e
queremos que o Governo discuta conosco não somente a pauta que
lhe interessa, mas a que interessa ao povo mineiro. E, no caso da
educação, é fundamental, para a melhoria do sistema educacional,
que a questão da carreira seja colocada na perspectiva de Governo e,
portanto, seja aprovada e concretizada. Isso depende do Governo, e
não somente de nós, porque a própria Constituição exige que o plano
seja remetido por ele.

Relembro aos Deputados que estavam naquela fatídica sessão em
que se resolveu arquivar o plano de carreira dos trabalhadores da
educação que os professores não agiram como bárbaros, mas como
cidadãos e cidadãs indignados com o plano de carreira, como se já
pressentissem que seriam mais uma vez enrolados pelo Governo que
entrava. Tenho esperança de que isso não aconteça. Entendo a
indignação, a qual os professores, naquela ocasião, demonstraram
vaiando e protestando.

Da mesma forma, entendo - e já o disse nesta tribuna - o que fez o
MST, quando ocupou a fazenda do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, mesmo que não concordemos, que achemos que foi algo
que extrapolou as medidas da civilização ou da ordem. Eu estive lá,
com outros Deputados, como os Deputados João Leite e Márcio
Kangussu, na Fazenda Barriguda, onde os trabalhadores rurais
adentraram a fazenda do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
reclamou que sentaram na cadeira do Presidente, na cama do
Presidente, que tomaram o vinho de R$5.000,00 do Presidente.
Reclamaram tanto do MST, mas, talvez, se o Presidente visse a água
verde que os trabalhadores eram obrigados a tomar na época da
seca, porque não tinham água encanada, não tinham como matar a
sede e precisavam trabalhar a terra, talvez entendesse a revolta deles
ao encontrarem uma fazenda produtiva, exuberante, com tanta
riqueza, e eles sequer tendo água para tomar. Isso não se chama
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barbárie, mas indignação. E um modo de luta que precisamos
respeitar. As vezes, pode parecer a nós, que estamos aqui, algo não
civilizado, que desrespeita a força da lei, mas é preciso compreender
que a força da lei também não é respeitada ao não se dar a eles
garantia de trabalho, de saúde, de escola - seus filhos têm de andar
quilômetros e quilômetros para freqüentarem uma escola.

Entendo essa revolta. Entendo que o MST continue fazendo essa
pressão. O Governo Lula sabe que são justas essas reivindicações, e
tem de ser acelerada a busca de soluções para isso.

Cobro com veemência uma atitude do Governo, pois os
trabalhadores da educação começam a ameaçar mobilizações
maiores. Temos de evitar que greves possam prejudicar os filhos dos
trabalhadores, os mais pobres, que freqüentam a escola pública.

Peço aos Líderes do Governo que encaminhem essa solicitação e
que não considerem no futuro nenhum ato do PT, nesta Casa, como
radical. Se viermos a tomar a decisão de barrar a pauta da
Assembléia em favor de um plano de carreira da educação, não será
nenhum ato nosso de radicalismo, mas de coerência em relação a
uma promessa que nos foi feita no Salão Nobre desta Casa.

Encaminho pela manutenção dos vetos. Foi um acordo que fizemos.
Não teria motivo para simplesmente votar contra a manutenção desse
veto, que foi parcial, sendo que, na quase totalidade, foi atendido
aquilo que os Defensores Públicos buscaram nesta Casa. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, quero também deixar registrada minha satisfação
em ter participado da tramitação do Projeto de Lei Complementar n°
71, que veio contemplar todos os Defensores Públicos de Minas.
Desde o primeiro momento, na construção desse projeto, participamos
ativamente através de audiências públicas, ouvindo todos os
segmentos, particularmente os Defensores Públicos de Minas, que
hoje totalizam quase 900.

Durante a tramitação do projeto, tivemos inúmeras discussões, além
da participação efetiva dos Defensores Públicos, que reivindicavam
seus direitos. Com certeza, contaram com o aval do Governador Aécio
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Neves, que sancionou o projeto, apesar dos vetos apresentados.
Mesmo com os vetos, houve entendimento com os Defensores.
Juntamente com o Deputado Rogério Correia e os demais

parlamentares que participaram dessa luta em prol do povo mineiro,
especificamente dos mais necessitados, não poderia deixar de
manifestar a nossa satisfação e alegria ao ver que os Defensores
Públicos foram contemplados.

O Deputado Rogério Correia tem toda a razão quanto ao plano de
carreira. Conseguimos aprovar na Comissão de Educação
requerimento de realização de audiência pública, com a presença da
Secretária, a fim de discutirmos esse plano, objeto de proposta e
promessa feitas pelo Governador durante sua campanha eleitoral, em
que, por meio do Secretário de Governo, deu a esta Casa garantia da
remessa do plano, para conseqüente aprovação. Concordando com
as palavras do Deputado Rogério Correia, manifestamos também a
nossa preocupação para com os servidores da educação.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, estou me juntando a V. Exa. e aos demais parlamentares no
que diz respeito à grande conquista representada pela organização da
Defensoria Pública. Acompanhamos o processo, embora ainda não
estivesse exercendo o mandato de Deputado. Sempre apoiamos o
projeto, que é muito importante para o acesso digno da sociedade à
justiça. Para isso é fundamental que aquele órgão esteja devidamente
estruturado. Assim, devemos concluir o processo.

Tive a oportunidade de ser relator da matéria em discussão. Com a
consciência muito tranqüila, verificamos que a manutenção do veto
em nada prejudica a organização da Defensoria. Partiremos para uma
nova era, em que a justiça será feita de forma plena, graças ao
trabalho fundamental exercido pelos Defensores Públicos e por todos
que com eles trabalham.

Outras matérias que têm sido abordadas por V. Exa., como o plano
de carreira, terão de ser objeto de apreciação desta Casa.
Contribuiremos para que o nosso Estado viva, de fato, uma
democracia plena, bem estruturada, servindo bem à comunidade,
porque essa é a função do Estado. Portanto, somamos com V. Exa.
Muito obrigado.

0 Deputado Dalrno Ribeiro Silva - Parabenizo V. Exa., Deputado
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Domingos Sávio, por sua lavra como relator. Esta Casa terá o
grande compromisso, juntamente com os Defensores Públicos, de
criar os mecanismos legais para rápida regulamentação, oferecendo
àqueles profissionais o salário e a dignidade que merecem. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os
arts. 222 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão "sim" e os que desejarem rejeitá-lo
registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ainda não
registraram sua presença no painel que o façam neste momento. Em
votação, o veto.

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

Júr,ior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Biei
Rocha - Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 55 Deputados. Votaram "não" 2
Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 71. Oficie-se ao Sr. Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar n° 73, que cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor e o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor e dá outras providências. A Comissão Especial
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opina pela rejeição do veto ao inciso III e ao parágrafo único do art.
30 e pela manutenção do veto ao inciso VIII do art. 3 0 e ao parágrafo
único do art. 9°. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Antônio Carlos Andrada, solicitando a votação destacada do parágrafo
único do art. 30 da proposição. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que

leia o destaque do Deputado Antônio Carlos Andrada.
O Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário que

proceda à leitura do parágrafo único do art. 3 0 da proposição.
O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê:) "Parágrafo

único: As disponibilidades financeiras apuradas em balanço anual
serão transferidas para o exercício seguinte.". Era este, Deputado
Rêmolo Aloise, o parágrafo sobre o qual V. Exa. pediu esclarecimento.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c
os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-
lo registrarão "não". Em votação, o veto ao inciso VIII do art. 3 0 e ao
parágrafo único do art. 9 0 da Proposição de Lei Complementar n° 73.

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

Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Biel Rocha - Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes
- João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudehno Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacifico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo
- Miguei Martini - Ohnto Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento
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Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 56 Deputados. Votaram "não" 3
Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o veto ao inciso
VIII do art. 30 e ao parágrafo único do art. 90 da Proposição de Lei
Complementar n° 73. Em votação, o veto ao inciso III do art. 3 0 da
Proposição de Lei Complementar n° 73.

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

Ana Maria - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Biel Rocha - Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - CéIio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Manha Campos - Mauni Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Piau - Rômolo Aloise -
Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados. Votaram "não" 56
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado, em
turno único, o veto ao inciso III do art. 3 0 da Proposição de Lei
Complementar n° 73. Em votação, o veto ao parágrafo único do art. 30
da Proposição de Lei Complementar n° 73.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -

Ana Maria - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Biei Rocha - Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
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Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 55 Deputados. Votaram "não" 2
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em
turno único, o veto ao parágrafo único do art. 3 0 da Proposição de Lei
Complementar n° 73. Fica, portanto, mantido, em turno único, o Veto
Parcial à Proposição de Lei Complentar n° 73 (- Oficie-se ao Sr.
Governador do Estado.), salvo o inciso III do art. 30 da referida
proposição (- A Promulgação.).

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar n° 74, que cria o Fundo Especial do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o veto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255 do Regimentõ Interno.
Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão 'sim", e os
que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -

Ana Maria - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Biel Rocha - Bispo Gilberto - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares -
irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio
Bouças - Lúcia Pacifico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Manha Campos -
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Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Padre João - Pastor
George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Votaram "não" 2
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em
turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 74.
Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.465, que autoriza o Poder Executivo a doar à APAE de Sete
Lagoas o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto.

Questão de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, em face da

ausência dos ilustres Deputados para votar esse veto, solicito o
encerramento, de plano, da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 20, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/3/2003
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): P Fase: Questões de Ordem - Suspensão e
reabertura da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Resolução n° 309/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Resolução n° 308/2003;
discursos dos Deputados Durval Angelo e Chico Simões;
encerramento da discussão; aprovação; declaração de voto -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.477; rejeição - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.484; encerramento da discussão; discurso do
Deputado Miguel Martini; rejeição - Discussão, em turno único, do
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Veto Total à Proposição de Lei n° 15.488; encerramento da
discussão; discurso do Deputado Miguel Martini; manutenção -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.508; encerramento da discussão; discursos dos Deputados Miguel
Martini e Chico Simões; questão de ordem; discurso do Deputado
Alencar da Silveira Júnior; votação secreta; inexistência de número
regimental para votação e para continuação dos trabalhos; anulação
da votação - Encerramento.

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h15min, a lista de

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

i a Parte
Ata
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- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2° Parte (Ordem do Dia)

1° Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 20 Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, gostaria de fazer um

registro, para constar em ata, de um fato do qual tomamos
conhecimento ontem, que envolveu a Polícia Militar. Quatro PMs do
Batalhão ROTAM foram presos por extorsão quando abordavam um
serralheiro e seu sobrinho. O nome do serralheiro ainda está mantido
no anonimato por questões de segurança. Os policiais estavam lhe
extorquindo, ameaçando um flagrante forjado contra o seu sobrinho.
Inicialmente, o serralheiro entregou R$2.000,00 e uma pistola 38 aos
policiais, que ali estavam atuando como bandidos. Posteriormente,
eles cobraram mais R$3.000,00, porque o total combinado seria
R$5.000,00.

O que gostaria de registrar é que foi exatamente um Coronel que,
ouvindo a reclamação do serralheiro, contribuiu para que o flagrante
contra os policiais fosse feito. E uma atitude muito correta da Polícia
Militar, que temos de registrar e elogiar nesta Casa, porque o espírito
de corpo não prevaleceu no caso e a voz do cidadão que estava
sendo extorquido foi ouvida. De alguma forma, foi dado crédito à
denúncia de um cidadão.

Sabemos que casos como esse podem acontecer em quaisquer
instituições, nas ditas mais santas ou nas menos santas, mas acho
que a postura de busca da verdade que a Polícia Militar teve merece
ser destacada, tanto que, como Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, vamos encaminhar ofício ao Cel. Márcio Nicolau elogiando
essa postura e uma atitude como essa.

Aproveito para fazer um outro registro. A respeito da apuração de
abusos, de crimes cometidos por policiais, a Corregedoria da Polícia
Militar está tendo uma postura muito correta e ágil diante de muitas
denúncias. Só lamento que, muitas vezes, quando se trata de oficial
superior, a agilidade não é a mesma.
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Fiz uma denúncia contra o Cel. José Humberto, Comandante nO

Sul de Minas, e até agora não foram tomadas providências. Parece
que há uma couraça que protege o oficial superior. Esse Coronel é de
Lavras, e o denunciei na Promotoria dos Direitos Humanos a respeito
de violações absurdas de direitos humanos na forma com que trata
seus subordinados, lembrando os tempos da escravidão. Denunciei
também o Coronel na Promotoria Federal Eleitoral porque eu tinha
várias fotos dele usando a estrutura do Comando para a campanha de
outro Coronel que foi candidato pelo PMDB. Apresentei também uma
denúncia na Promotoria do Patrimônio Público porque ele tem
prevaricado constantemente no uso de equipamento público com fins
particulares. E o denunciamos também na Promotoria Militar porque
entendemos que ele infringiu vários artigos do Código Militar. E
encaminhamos também essa denúncia à Corregedoria de Policia.

Quero elogiar a postura da polícia no caso dos quatro policiais da
ROTAM. E louvável, é assim que se faz uma polícia cidadã, é assim
que se aumenta a credibilidade da instituição. E qualquer instituição
tem de ter essa postura. Mas lamento pela denúncia que fizemos
contra o Comandante do Sul de Minas, um verdadeiro ditador que age
com o maior desrespeito contra seus subordinados.

Mas, por ser um oficial superior, está protegido e imune a qualquer
tipo de apuração. E lamentável porque ele não tem condições morais,
éticas nem profissionais de continuar sendo Comandante no Sul de
Minas. Quero que esta nossa intervenção a respeito da Polícia Militar
fique registrada nos anais desta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Queremos cumprimentar o
Deputado Durval Angelo pela sua manifestação nesta manhã. O
espírito de corpo que prevalece em muitas outras profissões para
proteger corporações, especialmente em instituições públicas, ocorre
para não deixar que os seus integrantes sejam investigados ou
levados às barras da justiça.

Contudo, Sr. Presidente, nesse episódio que envolveu policiais do
Batalhão ROTAM, a Polícia Militar agiu de forma correta, imediata,
dando demonstração de que é essa a Polícia Militar que toda a
população de Minas Gerais quer. As investigações, sem querer fazer
pré-julgamento, levarão a cabo aquilo que a população espera.
Portanto, se as acusações têm a sua origem fundamentada naquilo
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que preceitua a lei, certamente os policiais serão punidos de forma
rigorosa.

Concordo com o Deputado Durval Angelo no que diz respeito ao
Cel. José Humberto, Comandante da 6a Região, que, no nosso
entender, realmente praticou tudo aquilo que o Deputado disse.
Situações como a desse Coronel têm de ser apuradas rigorosamente.
O fato de ser um Coronel, um oficial superior da Polícia Militar, não é
motivo para que as apurações não avancem.

Também agi assim no caso do Cel. Severo Augusto da Silva, que
determinou que um jovem, preso por porte de cocaína, fosse liberado
e que o boletim de ocorrência policial fosse rasgado dentro do
Departamento de Investigação. Aí, volto a lembrar-me do sociólogo
Roberto da Matta. Infelizmente, o filho do Coronel do Exército
conhecia alguém que pudesse ligar para o Cel. Severo e pedir para
que não fosse preso. De forma vergonhosa, o Coronel deu ordens
para que a ocorrência fosse rasgada. Não podemos admitir situações
como essa. A denúncia foi feita por mim no Ministério Público ao
então Governador Itamar Franco e enviada ao Cel. Alvaro Nicolau
para que tomasse as providências cabíveis, O Procurador de Justiça,
Epaminondas Fulgêncio, encarregado de receber a denúncia,
denunciou o Cel. Severo junto ao Tribunal de Justiça Militar. Estamos
correndo o risco de ter o mesmo Cel. Severo Augusto da Silva Neto
ser nomeado Secretário Adjunto Nacional de Segurança Pública.
Queremos deixar claro para os defensores desse cidadão que além
disso há uma prática do tráfico de influência dessa modalidade, ou
seja, a de interferir em ocorrências policiais para que a coisa seja
abrandada.

Mas isso ocorre com pessoas influentes, grandes empresários,
pessoas que se destacam em nossa sociedade. Uma pessoa humilde,
que mora na periferia, com toda certeza não teria acesso nem mesmo
ao número do telefone celular do Cel. Severo.

Por isso, queremos destacar que esta Casa não pode deixar que
situações como essa passem em branco. Na condição de Presidente
da Comissão de Segurança Pública, estaremos solicitando
informações sobre as providências administrativas tomadas contra o
Cel. Severo Augusto da Silva Neto.

Suspensão da Reunião
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O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a matéria
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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

presente reunião os Vetos às Proposições de Lei Complementar nos
71, 73 e 74, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° 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. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. 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. A
Mesa da Assembléia.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Resolução n° 308/2003, da
Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a elaboração do Plano de
Carreira dos Servidores do Quadro Permanente da Secretaria da
Assembléia Legislativa e dá outras providências. Com a palavra, para
discuti-lo, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
augusta e combativa Bancada do PT, é bom que a gente tenha claro o
que estamos aprovando nesse Projeto de Resolução n° 308/2003.
Primeiro, porque ele é fruto de algumas trombadas jurídicas que já
houve em relação à carreira dos servidores.

Longe de mim defender qualquer tipo de privilégio ou benefício para
determinado setor do Poder Legislativo. Reconheço que há distorções
na Casa, não só em relação aos servidores, mas também aos
Deputados. Em uma discussão de plano de carreira, o que se espera
são algumas questões mínimas. Tudo bem que é a busca do bem
público, que, de alguma forma, é evitar distorções, mas há o princípio
fundamental da participação. Os servidores têm de participar de tudo
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que diz respeito a eles; em um processo de negociação, as
opiniões de um determinado setor não necessariamente têm de
prevalecer.

Outro principio sobre o qual acho que seria desnecessário falar em
uma Casa Legislativa, mas vou falar, que as trombadas foram tantas,
é o princípio da legalidade. No mínimo, uma Casa Legislativa tem de
primar por isso. A Bancada do PT, por exemplo, está representando
contra o Governador pelo absurdo nas leis delegadas. Mais de 70%
das leis delegadas ferem a Constituição, os princípios da legalidade e
da juridicidade. Parece que a consultoria do Governador é de porta de
cadeia, e não o que se espera da consultoria de um Governo que
queira ser sério e que jurou nesta tribuna cumprir as Constituições
Federal, Estadual e as leis do Estado.

Falarei sobre o "projeto trapalhão", Projeto n° 306. Trapalhão porque
é fruto de muitos erros, equívocos e trapalhadas. Primeiro, parece que
a situação está resolvida com o Projeto n° 308/2003. Mesmo esse
projeto carrega equívocos.
Quero registrar porque votarei contra esse projeto e não

apresentarei a emenda que entendo haveria de corrigi-lo. Houve um
acordo da Bancada do PT no Colégio de Líderes para votar a favor do
projeto, mas ele contém erros. Primeira coisa, criando-se daqui a 120
dias o novo plano de carreira, fica em vigor o anterior. Isso é uma
contradição. O plano anterior teria de estar em vigor. Vamos ter um
limbo na Assembléia, sem carreira. Teremos servidores sem carreira.
Esse procedimento é o mesmo no Tribunal de Justiça, no Ministério
Público, no Tribunal de Contas? Não. Não posso votar um "projeto
frankenstein" que cria um limbo.

Há uma pérola no projeto que permite qualquer interpretação. A
pérola é no art. 30 , § 1°. Uma lei tem de ser objetiva, impessoal, mas,
no caso, usa-se o condicional. Isso é um absurdo. Alguns consultores
sérios desta Casa ficam com vergonha de que haja um parágrafo que
começa no condicional: "caso...... Como se a lei pudesse ser redigida
dessa forma. Mas diz assim:

"Art. 30 - ...............................................
§ 1° - "Caso o plano de carreira a que se refere esta Resolução não

entre em vigor até o final do exercício de 2003, aplicar-se-á a partir do
início do exercício de 2004 o disposto nos arts. 3 0 e 40 da Resolução

rÁ



700
n°5.203, de 19/3/2002".

O problema está a partir do início do exercício de 2004, cadê o ano
de 2003 na carreira dos servidores? Qual a compreensão que vai ter?

O Deputado Rogério Correia me disse que a Bancada do PT fez um
acordo de que, mesmo não estando claro, quando o novo plano for
tramitar, se vai entender que o ano de 2003 esteja aqui. Eu tinha uma
emenda, que não apresentarei, em vista do acordo, que diz assim:
"Caso o plano de carreira a que se refere essa resolução não entre
em vigor até o final do exercício de 2003, aplicar-se-á a partir do início
do mesmo exercício".

E evidente. Tinha-se de colocar "mesmo exercício', e não "exercício
de 2004".

Senhores servidores da Assembléia Legislativa, rezem bastante e
torçam, apesar de ter sido um acordo que envolveu organizações dos
servidores, para que haja bom-senso e a palavra dita supere o texto
da, lei. No texto da lei, não existe o exercício de 2003.

E bom que cada Deputado saiba muito bem o que está votando.
Primeiramente, está votando a resolução da trapalhada jurídica - um
monstrengo, uma "resolução trapalhona" -, porque, desde a Mesa
passada, a carreira vem sendo tratada de forma equivocada. Foram
exatamente esse equívoco e a total falta de transparência que
permitiram existirem aqui salários absurdos. A falta de clareza permitiu
distorções. Não vale o que está escrito, mas o que está subentendido.

Continuamos votando um texto pouco claro, equivocado, confuso, o
qual, de novo, tem um artigo que começa com a palavra "caso", o que
significa "se", "quem sabe", "talvez", "algum dia". Pelo que aprendi no
processo de redação legislativa, essas não são expressões corretas
para serem usadas em leis.

Estamos votando algo no escuro. Estamos colocando 2003 na
carreira, condicionado ao humor, à disposição e, quem sabe, até à
vontade do Governador. Afinal, o Governador está mandando em
tanta coisa, está interferindo tanto no Poder Legislativo, que pode
acontecer de alguns Deputados irem a Palácio dizer: "Aecinho,
podemos ou não considerar o ano de 2003?". Estamos votando
condicionalmente.

Registro nos anais da Casa meu voto contrário a esse plano e
afirmo que o projeto em si já é uma distorção: não se interrompe um
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plano para se iniciar outro. Não. Aprova-se outro e sem prazo.

Registro também que o § l' do art. 3° permite muitas interpretações.
E digo mais: estamos, de novo, usando a técnica legislativa errada,
como já o fizemos no projeto anterior, em que a Mesa pedia
delegação para decidir sobre a carreira. Parece-me que as 63 leis
delegadas do Aécio contagiaram a Casa, e, agora, erramos
novamente na técnica legislativa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, meu voto é contrário a esse plano
de carreira.

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

O Deputado Chico Simões* - E bom pertencer a um partido que tem
em seu quadro pessoa que se preocupa com o destino de todos e
com tudo o que acontece nesta Casa; pessoa cuidadosa, que esmiuça
os projetos, para que possamos agir de modo a não nos
arrependermos depois. O Deputado Durval Angelo expressou aqui
sua preocupação.

Não sou advogado, meu conhecimento não é dessa área, mas a lei
sempre pode ser interpretada de diversas maneiras. Se assim não o
fosse, não teríamos tanto advogados que, baseados nas mesmas
normas, defendem posições diferentes.

Participei de reuniões do Colégio de Líderes para elaborar o Plano
de Cargos e Vencimentos dos Servidores. Tivemos o cuidado de
conversar com alguns servidores, que, como nós, querem a garantia
de um plano de cargos e vencimentos duradouro, que valorize os
funcionários, aqueles que trabalham e que não desejam privilégios
para ninguém. Essa foi a intenção de quem discutiu a elaboração do
plano de carreira que vamos votar agora em 2 0 turno.

Já disse: não sou advogado. Entendo que, a partir de 2004, estarão
garantidos aos servidores que não gozam de privilégios seus ganhos
em 2004. Isso caso esse projeto não seja votado até o final do ano e
será em 2004 que ocorrerão as promoções, pelo menos as
promoções que são corretas, justas, e não em 2003.

Se, no curso dessa votação, até o final do ano, houver alguma
promoção, será um privilégio, não será para todos. Diante disso, não
tenho dúvida. Se, por acaso, houver qualquer entendimento contrário,
a Bancada do PT estará junta para desfazer todo e qualquer prejuízo
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ocasionado ao servidor. Além disso, o Plano de Cargos e
Vencimentos será discutido com a participação dos servidores, o que
ficou garantido no Colégio de Líderes. Garantiremos essa transição,
caso não seja abrangida no projeto de resolução. Não foi feito um
mero acordo com um segmento desta Casa. Há seriedade e
participação de ambas as partes. Foi um acordo de cavalheiros.

Aqui aprendi que palavra dada é palavra a ser cumprida. Não é
interesse dos lideres, não é interesse do PT, não é interesse da
direção, não é interesse da Mesa trazer prejuízo ao servidor. O que
queremos é o que a sociedade deseja. Tenho a certeza de que os
servidores desejam um Plano de Cargos e Vencimentos que lhes dê
dignidade e condições de trabalhar e que possam ter suas promoções
sem usar de privilégios e, muito menos, sem usar de influência com
quem está na direção da Assembléia Legislativa. Parabenizo o
companheiro Durval Angelo. Não tenho nenhum temor em votar a
favor e pedir aos nossos companheiros de bancada que votem nesse
projeto no 20 turno.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Rogério Correia - Votamos favoravelmente porque foi

um acordo a que se chegou com o sindicato e com a Associação dos
Servidores, que participaram da elaboração do projeto. Havia
polêmicas, mas procuramos colocar as representações dos servidores
no debate político. Foi aprovado. Pode não ser o que o conjunto dos
servidores quer, mas realizamos o que foi possível, o que foi
conquistado pela entidade de classe. Como sempre, nós, das
Bancadas do PT e do PC do B, tivemos respeito para com os
organismos de classe, sindicatos e associações, que foram ouvidos.
Estaremos atentos: no ano de 2003, o direito não poderá
simplesmente ser suspenso. Tanto é que consta no projeto que, quem
fez Avaliação de Desempenho até o mês de janeiro, está abrangido
na promoção que haverá, que foi outra reivindicação do sindicato. Por
isso, a Bancada votou por unanimidade nesse projeto. Evidentemente,
escutaremos os servidores, para que o Plano de Carreira seja para
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todos e para que possam ser cortados os privilégios de uns
poucos, para que a maioria dos servidores, no futuro, possa estar
satisfeita com o plano aprovado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Discussão, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.477, que autoriza
a reversão do imóvel que especifica ao Município de ltaguara. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o
veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 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". A fim
de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
aos Srs. Deputados que ainda não registraram sua presença no painel
que o façam neste momento. Em votação, o veto.

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

Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Gilberto Abramo - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacifico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Manha Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Padre João -
Paulo César - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -
Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" oito Deputados. Votaram "não" 40
Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.477. A Promulgação.

Discussão, em turno único, do Veto total à proposição de Lei n°
15.484, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de
Carmo do Paranaíba o imóvel que especifica. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a
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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 Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de dizer que
esse projeto tem a orientação para rejeitar o veto.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Gilberto Abramo - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Chico Rafael - Chico Simões - Datmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo César - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues -
Sebastião Heivécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderiey Ávila - Weliton Prado - Zé Mala.

O Sr. Presidente - Votaram, "sim" 7 Deputados. Votaram "não" 42
Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.484. A Promulgação.

Discussão, em turno, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.488,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o
imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela rejeição do
veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os art.
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 Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Há um acordo para a rejeição do veto.
Portanto, a orientação é para votar "não".
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O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Gilberto Abramo - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudehno
Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacifico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguei Martini - Ohnto Godinho -
Padre João - Paulo César - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 11 Deputados. Votaram "não" 38
Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.488. Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.508, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Careaçu os imóveis que especifica. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os art. 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 Miguel Martini.

O Deputado Miguei Martini - A orientação do acordo é para que o
veto seja mantido. Portanto, é para votar "sim". Como não há um
objeto definido, se votarmos "não", ele seria inconstitucional. Estamos
pedindo que votem pela manutenção do veto.

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

• Deputado Chico Simões* - Vamos votar para derrubar o veto.
Questão de Ordem

• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, está havendo um



706
desacordo no acordo feito anteriormente. Por esse motivo, solicito
a V. Exa. que suspenda a reunião para discutirmos esse acordo.

O Sr. Presidente - Deputado Miguel Martini, a Presidência não vê
necessidade na suspensão da reunião. Com  a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, a proposição
que doa imóvel ao município foi teor de uma discussão, foi colocada
para um acordo que estaremos exercendo agora. Afirmo a este
Plenário que é importante elaborarmos isso agora, cumprindo esse
acordo. A doação mostra, sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, que
será beneficiado o próprio município. Gostaria de explicar, mais uma
vez, que, quando fazemos um compromisso nesta Casa, antes de
começar a sessão nos reunimos para fazer acordos. Partimos do
princípio de que todos os acordos feitos devem ser cumpridos.
Ninguém precisa fazer o compromisso, mas deve cumpri-lo.

Então, no caso desse veto, o nosso Líder Deputado Alberto Pinto
Coelho já mostra a dificuldade, a necessidade dele. O que foi
colocado pelo Poder Executivo, quando autoriza a doação ao
município do imóvel, uma área de 1.375M 2, importante, situada em
uma fazenda do Timbó, no Bairro Timbó, registrada na Comarca de
Santa Rita do Sapucaí... A importância é grande, Sr. Presidente, já
que não tivemos como parar a sessão para argumentar. Só queremos
lembrar aos companheiros, nobre Deputada Marília Campos, que todo
acordo feito nesta Casa é para ser cumprido. Se foi negociado antes,
que façamos o acordado, Sr. Presidente. E importante presenciarmos
isso, logo no começo de uma legislatura.

Agradeço, Sr. Presidente, e pedimos a V. Exa. que coloque em
votação o veto.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Procede-se à votação por meio do Painel Eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas cinco Deputados. Portanto, não

há quórum para votação nem para a continuação dos trabalhos. A
Presidência torna sem efeito a votação.

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

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

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM

18/3/2003
Às 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 à
apreciação da matéria constante na pauta e à discussão e votação de
proposições da Comissão. Em seguida, a Presidência comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Geraldo
Valadares Roquete, Chefe de Gabinete do Diretor-Geral do DER-MG,
e Laércio Alves Cordeiro, Presidente da Câmara Municipal de Sabará.
Passa-se à 21 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 97 a 99 e 102/2003, este com a Emenda n° 1, 103
a 105, 115, 121 a 123, 135, 136, 138, 140 e 142/2003. 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 Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita a realização de audiência pública em Jacutinga,
para discutir a pavimentação da estrada que liga o Município à divisa
com São Paulo, no sentido Espírito Santo do Pinhal, e em que solicita
que seja convidado o Secretário de Transportes e Obras Públicas
para expor à Comissão a retomada do programa de concessão de
rodovias no Estado; Paulo Cesar, em que solicita que seja realizada
audiência pública em Nova Serrana, para debater a situação crítica da
malha rodoviária do Oeste de Minas e, especialmente, a duplicação
da BR-262, de Betim ao entroncamento da BR-494, naquele
município, bem como o recapeamento da BR-494, do km O à BR-262,
em Divinópolis; Fahim Sawan, Maria José Haueisen e Neider Moreira,
em que solicitam sejam realizadas audiências públicas na cidade de
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Pirajuba, no vale do Rio Grande; nos vales do Mucuri e
Jequitinhonha; e na cidade de ltaúna, respectivamente, para debater o
programa de recuperação da malha rodoviária; e Gil Pereira, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com a "Gazeta do
Norte", pela publicação de sua milésima edição; em que solicita que
sejam oficiados o Secretário de Transportes e Obras Públicas e o
Diretor-Geral do DER-MG; em que solicita a elaboração de projeto
geométrico e geotécnico visando à pavimentação de várias rodovias
no Norte de Minas; em que solicita seja pedido aos Ministros da
Fazenda e do Planejamento e ao Chefe da Casa Civil que intercedam
junto ao Presidente da República para que os recursos provenientes
da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico - CIDE -
sejam disponibilizados para a recuperação da malha rodoviária no
Estado; em que solicita que seja convidada a Sra. Maria Emília Rocha
para falar à Comissão sobre comunicação; e em que solicita a
realização de audiências públicas nas cidades-pólo do Estado para
debater o programa de recuperação da malha rodoviária. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária do dia 21/3/2003, às 15 horas, em Montes Claros,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2002.
Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes - Doutor Viana - Djalma

Diniz - Célio Moreira.

rÀ



709
BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA i 8 REUNIÃO DE DEBATES, EM 24/3/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Ofícios - 28 Fase (Grande
Expediente): - Apresentação de Proposições: Requerimentos n°s 226
a 229/2003 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Dimas
Fabiano (2) e Dalmo Ribeiro Silva - 28 Parte - Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Fernando Faria - Pastor George - Adalciever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Doutor Viana - ivair Nogueira - Jô Moraes - José Henrique - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olivia - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h15min, a lista

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

ia Parte
i 8 Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Bonifácio Mourão, 2 1-Secretário "ad hoc", procede à

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

Correspondência
- O Deputado Sebastião Helvécio, i°-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:



710
OFÍCIOS

Do Sr. Antônio Borges da Silva, Promotor de Justiça, solicitando lhe
seja encaminhada a denúncia feita contra o Município de São
Lourenço, no que diz respeito à aplicação de recursos do Fundo
SOMMA.

Do Sr. Grimaldo Pinto, Presidente da Câmara Municipal de
Vermelho Novo, informando a nova composição da Mesa Diretora
dessa Câmara.

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:

REQUERIMENTOS
N° 226/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja feita a permuta
do espaço físico do Corpo de Bombeiros com o do Departamento de
Estradas de Rodagem - DER-MG, ambos de Montes Claros. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 227/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil com vistas a
que seja considerada a possibilidade da criação de linha aérea
comercial ligando os Municípios de Divinópolis e São Paulo, SP. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 228/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que sejam determinadas
providências para a criação de campanha de prevenção e controle do
câncer de mama. (- A Comissão de Saúde.)

N° 229/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial com vistas a que
sejam envidados esforços para a preservação do acervo da Biblioteca
Eduardo Frieiro e do Centro Cívico-Cultural Vivaldi Moreira. (- A
Comissão de Educação.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dimas Fabiano (2) e Dalmo Ribeiro Silva.

rÃO
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2a Parte

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

passa à 2a Parte da reunião, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e os pronunciamentos de oradores
inscritos. 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 pelos Deputados Dimas
Fabiano (2) - falecimento dos Srs. Fernando Ferreira Braga, ocorrido
em São Lourenço, no dia 13/3/2003, e do Sr. José Fontoura
Assunção, ocorrido em Varginha, em 21/3/2003; e Dalmo Ribeiro Silva
- falecimento do Sr. Fábio Coutinho Brandão, ocorrido nesta Capital,
em 23/3/2003. (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 25, 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 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 18/3/2003

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Manha Campos, André Quintão e Luiz Humberto
Carneiro, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maríhia Campos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: oficio da Sra. Magna Maria de
Carvalho Reis, Presidente da APAE de Japaraíba, publicado no
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"Diário do Legislativo" de 15/3/2003. Passa-se à 3 3 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Doutor Ronaldo, em que
solicita seja convidada a Sra. Andréa Neves, Presidente do Serviço
Voluntário de Assistência Social - SERVAS -, a participar de reunião
desta Comissão a fim de discorrer sobre a atuação daquele órgão e
do Programa Minas Solidária; André Quintão, em que solicita sejam
realizadas audiências públicas, em conjunto com a Delegacia
Regional do Trabalho e o Instituto da Criança e do Adolescente, nas
cidades de Porteirinha, Almenara e Diamantina, para apresentação de
pesquisa sobre o trabalho infantil no setor informal no vale do
Jequitinhonha e no Norte do Estado, bem como para debate sobre a
intervenção dos poderes públicos nesta questão, com a presença dos
convidados que menciona; Marília Campos, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes
informações sobre o trabalho infantil no Estado O Deputado Célio
Moreira transfere a Presidência à Deputada Marília Campos e
apresenta requerimentos em que solicita sejam convidadas as
autoridades que menciona a participar da reunião desta Comissão em
que a Presidente do SERVAS fará exposição sobre a atuação deste
órgão; e seja realizada audiência pública para debater a situação do
trabalho escravo no Estado, com a presença dos convidados que
menciona. Submetidos a votação, são aprovados os requerimentos.
Reassumindo a direção dos trabalhos, 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, 25 de março de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria - André Quintão - Manha

Campos.	 -
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 19/3/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões e Irani Barbosa, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
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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 não há matéria na pauta. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a realizar-se na terça-feira, dia 25/3/2003, às 10 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira - Jayro Lessa - Sebastião

Helvécio - Chico Simões - Irani Barbosa.
ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 19/3/2003
Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos, Célio Moreira e Marília
Campos, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Jô Moraes e Maria
Tereza Lara. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a
debater o desaparecimento de mulheres na Região Metropolitana de
Belo Horizonte e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Betinho Duarte, Presidente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, publicado no "Diário do
Legislativo" de 15/3/2003; Guilherme Ribeiro Câmara, Vice-Diretor de
Saúde do Trabalhador do SINMED-MG, solicitando a realização de
audiência pública da Comissão para discutir o não-cumprimento da
nomeação de peritos judiciais para o andamento dos processos
relativos à Mina de Morro Velho; Joselito Andrade Nunes, Vereador à
Câmara Municipal de Joaíma, solicitando apoio da Comissão para
solução dos conflitos agrários na região; carta do Sr. Carlos Adams,
de Pirapora, em que pede ajuda à Comissão; convite dos participantes
do Fórum Mineiro de Saúde Mental, para reunião no dia 15/3/2003.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
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votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n os 132 e 133/2003. A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs.
Antônio Gama Júnior, Assessor Civil, representando o Sr. José
Francisco da Silva, Ouvidor de Polícia do Estado; Cristina CoeIli
Cicarelli Masson, Titular da Delegacia Especializada em Localização
de Pessoas Desaparecidas - Departamento de Investigações - Dl;
João da Silva Lisboa, Titular da Delegacia de Homicídios de
Contagem; Irmã Lígia Gonçalves Reis, Coordenadora da Pastoral da
Mulher Marginalizada em Belo Horizonte; Maria Cecilia Magalhães
Gomes, do Fórum das Mulheres da Grande Belo Horizonte,
representando a Sra. Hercília Levi, Presidente do Movimento Popular
da Mulher - MPM -; Helvécio de Souza Pinheiro, Presidente da
Associação de Familiares e Amigos de Pessoas Desaparecidas, e
Maria Lúcia Scarpelli, Vereadora à Câmara Municipal de Belo
Horizonte, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra à Deputada Manha Campos, autora do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. 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 dos Deputados Roberto Ramos, em que
solicita seja enviado ofício ao Diretor do IML, pedindo informações
sobre o número de ossadas não identificadas sob a guarda desse
Instituto, a coleta de material e a realização de exames de DNA; e
Manha Campos, em que solicita a realização de audiência pública
para discutir políticas de gênero e a violência contra a mulher.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a havratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Célio Moreira - Mauro

Lobo.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°7/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em
epígrafe define as atribuições do cargo da carreira de Administrador
Público, de que trata a Lei n° 11.658, de 1994.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A carreira de Administrador Público foi criada pela Lei n° 9.360, de

9/12/86, e rege-se, hoje, pela Lei n° 11.658, de 2/12/94. Nos termos
dessa lei, é requisito para o ingresso na carreira o concurso público. O
posicionamento do servidor na classe inicial da carreira ocorrerá
somente após a conclusão do Curso Superior de Administração,
mantido pela Escola de Governo, órgão que integra a estrutura
orgânica da Fundação João Pinheiro.

Trata a citada lei do desenvolvimento do servidor na carreira de
Administrador Público, bem como do período que antecede a sua
posse no respectivo cargo, que é o da sua formação no Curso
Superior de Administração. Todavia, não se determinam as
atribuições dos cargos que compõem essa carreira.

Com efeito, impõe-se observar que a Lei n° 13.085, de 1998, que
cria carreiras de políticas públicas, comuns a todos os órgãos da
administração direta do Poder Executivo, determinou, por meio do art.
21, o seguinte:

"Art. 21 - As atribuições dos cargos da carreira de Administrador
Público, de que trata a Lei n° 11.658, de 1994, serão fixadas, em
conjunto, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação
Geral e pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, de forma a serem compatibilizadas com as das
carreiras criadas por esta lei, mantidas a estrutura e a composição
numérica definidas no Anexo III desta lei e observado o disposto no
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art. 23".

Entretanto, também não se encontra norma a esse respeito.
Ademais, com a edição da citada lei, deu-se ênfase nas carreiras

por ela criadas, sendo que o ingresso nessas carreiras habilita o
servidor para o desempenho de atividades de assistência técnica e de
assessoramento especializado às chefias de órgãos de direção
superior da administração direta, na sua área de atuação. E de se
observar, ainda, o art. 24 dessa lei, que possui alguns dispositivos que
se aplicam aos cargos de classes da carreira de Administrador
Público, objeto da proposição em estudo. Destacamos, entre eles, os
que dispõem sobre a natureza sistêmica das carreiras a todos os
órgãos da administração direta e a lotação dos cargos com vistas à
consecução dos objetivos de integração à consolidação do sistema de
planejamento, gestão e avaliação das atividades governamentais.

Verifica-se, portanto, a par do disciplinamento legal da matéria, que,
na carreira de Administrador Público, ainda não foram definidas, com
clareza, as atribuições dos cargos das suas respectivas classes.

Ora, o art. 39, § 1°, na nova redação dada pela emenda à
Constituição n° 19, estabelece que a fixação dos padrões de
vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório
observará, entre outras exigências, "a natureza, o grau de
responsabilidade e complexidade dos cargos componentes de cada
carreira". E, como a organização da carreira implica o escalonamento
dos cargos em níveis de responsabilidade e complexidade, é evidente
a necessidade de se fixarem as atribuições dos cargos.

Contudo, há que se observar o art. 66, III, "b", da Constituição
Estadual, o qual estabelece que a criação de cargo e função públicos
da administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, são matérias de iniciativa privativa do
Governador do Estado.

Como ensina o administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello,
"cargos são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a
serem expressadas por um agente, previstas em número certo, com
denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de Direito
Público e criadas por lei...(Curso de Direito Administrativo, ioa ed.,
Malheiros Editores, São Paulo, 1998, p155). E, como observa Maria
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Silvia Zaneila Di Pietro, "...as várias competências previstas na
Constituição, para a União, Estados e municípios são distribuídas
entre seus respectivos órgãos, cada qual dispondo de determinado
número de cargos criados por lei, que lhes confere denominação
própria, define suas atribuições e fixa o padrão de vencimento ou
remuneração" (Direito Administrativo, 15 a ed., São Paulo, Editora Atlas
S.A., 2003, p.438).

Tratando-se, portanto, de cargo da administração direta do Poder
Executivo, a fixação de suas atribuições é também de competência
privativa do Chefe desse Poder.

Em razão do exposto, a iniciativa parlamentar para dispor sobre a
matéria em estudo encontra óbices de natureza constitucional.

Oportunamente, reconhecendo a necessidade de se fixarem as
atribuições do cargo da carreira de Administrador Público, solicitamos
ao Presidente desta Comissão a elaboração de um requerimento a ser
encaminhado ao Governador do Estado para que proceda à
regulamentação da matéria.

Conclusão
Somos, portanto, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 7/2003.
Sala das Comissões, 25 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Gustavo Valadares - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 15/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei n° 15/2003
visa a assegurar aos estudantes universitários a contagem das horas-
aula ministradas em curso pré-vestibular popular, comunitário ou
similar como atividade de estágio.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 20/2/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto à sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em exame visa a assegurar aos estudantes universitários
que ministram aulas em curso pré-vestibular destinado a pessoas de
baixa renda o reconhecimento dessa atividade como estágio. Além
disso, institui a gratuidade da inscrição no vestibular para os alunos
que freqüentam tais cursos.

Preliminarmente, vale registrar que a matéria se encontra
regulamentada no Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei n° 3.424,
de 4/12/2001, nos mesmos termos do projeto em exame.

No que tange à área da educação, compete à União fixar
privativamente as diretrizes e bases da educação nacional, nos
termos do art. 22, XXIV, bem como estabelecer as normas gerais
sobre educação, cultura, ensino e desporto, consoante dispõe o art.
24, IX, ambos da Constituição da República, ou seja, compete à União
fixar as diretrizes, as bases e as normas gerais sobre educação,
podendo os Estados suplementar a legislação federal para atender às
suas especificidades.

No exercício de sua competência, a União editou a Lei n° 9.394, em
20/12/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -,
que integra um conjunto de normas sobre a educaçãono País.
Destaca-se a nova redação dada a vários artigos da Lei n° 4.024, de
20/12/61, pela Lei n°9.131, de 24/11/95, que definiu a organização e
as competências do Conselho Nacional de Educação. O § 2°, "c" do
art. 90 da Lei n° 4.024 estabelece que:

"Art. 90 - ................................................................
§ 20 - São atribuições da Câmara de Educação Superior:

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério
da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação;".

Dessa forma, o Conselho Nacional de Educação fixa as diretrizes
curriculares para os diversos cursos de graduação, aos quais estão
disponíveis no "site" do Ministério da Educação
(www.mec.gov.br/Sesu/diretriz.shtm  - acessado em 11/3/2003). As
diretrizes curriculares estabelecem a carga horária mínima, as
condições e as características do estágio. A título de exemplo, o art.
10 da Portaria n° 1.886, de 1994, do MEC, que regulamenta as
diretrizes curriculares dos cursos de Direito, estabelece que "o estágio
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de prática jurídica, supervisionado pela instituição de ensino
superior, será obrigatório e integrante do currículo pleno, em um total
mínimo de 300 horas de atividades práticas simuladas e reais
desenvolvidas pelo aluno sob controle e orientação do núcleo
correspondente".

Por outro lado, compete aos Estados, consoante dispõe o inciso V
do art. 10 da LDB, "baixar normas complementares para o seu
sistema de ensino". Essas normas complementares são de
competência do Conselho Estadual de Educação, conforme
estabelece o art. 206 da Constituição do Estado. Contudo, não há
impedimento da que lei formal estabeleça regras para a organização
do sistema estadual de ensino. Logo, o Estado pode legislar sobre
organização curricular do seu sistema de ensino, respeitadas as
normas estabelecidas pela União.

Reconhecida a competência do Estado para legislar sobre esse
assunto, é preciso deixar claro que a legislação estadual não pode
exaurir a matéria, determinando o conteúdo do estágio, sob pena de
não se cumprir o propósito da legislação federal, que busca assegurar
aos educandários flexibilidade na gestão do ensino. Ora, mantendo o
exemplo do estudante de Direito, esse não pode ter a ilusão de que
vai cumprir a exigência curricular dando aulas em cursinho pré-
vestibular. Tal procedimento pode até ser admitido como estágio
curricular, mas em um percentual pequeno, pois a prática profissional
do bacharel em Direito ocorre em outras instâncias, como no
Judiciário, na Defensoria Pública ou nas Casas Legislativas. Dessa
forma, faz-se necessário explicitar, no comando normativo, que a
matéria estará sujeita, ainda, à regulamentação da instituição de
ensino. Afinal, não se pode deixar de observar que a organização da
universidade estadual se pauta pelo princípio constitucional da
autonomia universitária. Com base em tais argumentos, apresentamos
• Emenda n° 1.

Cabe-nos, agora, analisar o art. 3 0 da proposição, que visa a instituir
• gratuidade da inscrição no vestibular das universidades públicas
estaduais para os vestibulandos oriundos dos cursos de que trata o
projeto em tela. Sabe-se que a cobrança da taxa de inscrição no
vestibular por parte das instituições públicas vem sendo questionada
no Judiciário, que tem atendido ao pleito estudantil, embora ainda não
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haja um consenso sobre a matéria. O fundamento invocado pelos
estudantes em defesa da gratuidade da inscrição no vestibular baseia-
se na gratuidade do ensino público, nos termos do art. 206, IV, da
Constituição da República, conferindo a esse dispositivo uma
interpretação extensiva. Poder-se-ia resumir a tese nos seguintes
termos: se o ensino se pauta pelo principio da gratuidade, o processo
de acesso a ele deve também adotar o mesmo princípio.

O projeto não acompanha ess raciocínio, pois, se pretende
assegurar a gratuidade a determinado grupo, admite a cobrança para
os demais. De fato, a interpretação extensiva da gratuidade do ensino,
inclusive para a realização do vestibular, não é a mais adequada. Não
se pode confundir o ensino com o processo seletivo para o ingresso
na universidade, porque "o acesso aos níveis mais elevados de
ensino" levará em conta "a capacidade de cada um" (art. 208, VI, da
Constituição Federal), ao passo que o vestibular é aberto a todos os
interessados. A obrigação constitucional do Estado é assegurar
ensino superior a quem revela "capacidade". Se o Estado assegurar
gratuidade a todos os interessados em se submeter ao certame, terá
que reduzir os recursos destinados ao ensino, diminuindo a sua oferta
ou a sua qualidade. Deve-se considerar que a gratuidade ampliará
imensamente o número de inscritos, sem que todos estejam
efetivamente interessados em ingressar no ensino superior.

Isso não impede que a instituição adote critérios para assegurar a
gratuidade a quem revelar situação de carência, porém o custo
dessas inscrições será compensado pelo valor pago pelos demais
participantes. Contudo, o critério de gratuidade proposto no projeto
não apresenta uma correlação lógica entre a situação do beneficiário
e o benefício que se lhe pretende assegurar, pois o poder público não
tem garantia de que os alunos desses cursinhos sejam os mais
carentes. E aqueles que nem sequer tiveram recursos para se
inscrever nesses cursinhos, que são baratos, mas não gratuitos?
Assim, apresentamos a Emenda n° 2, visando determinar que as
instituições de ensino superior estabeleçam uma cota de inscrições
gratuitas para o vestibular destinadas aos mais carentes.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 15/2003 com as Emendas nos 1 e 2, a
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seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - A aula ministrada em curso pré-vestibular popular,

comunitário ou similar, por estudante de instituição de ensino superior
vinculada ao sistema estadual de ensino será reconhecida como
atividade de estágio, respeitados os Parâmetros Curriculares
Nacionais e os limites fixados pelas instituições de ensino.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - As universidades públicas estaduais fixarão uma cota de

inscrições gratuitas para o vestibular destinadas aos candidatos
comprovarem situação de carência financeira.".

Sala das Comissões, 25 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Gustavo Valadares - Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 38/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
38/2003 assegura aos professores da rede pública estadual a
gratuidade de ingresso em espetáculos culturais do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/3/2003, foi a proposição
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais, sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto objetiva conceder aos professores da rede pública

estadual gratuidade nos eventos culturais promovidos ou patrocinados
pelo Estado. Segundo seu autor, o projeto "visa corrigir distorções do
processo de ensino e aprendizagem". Argumenta que, ao verem os
professores freqüentando eventos culturais, os alunos se sentirão
estimulados a participar de atividades dessa natureza.

Sem dúvida, o incentivo á formação cultural dos estudantes produz
reflexos significativos no processo de aprendizagem, sobretudo
porque se propiciam condições mais adequadas ao desenvolvimento
das capacidades de cognição, de reflexão e de critica. Nesse sentido,
é valiosa a intenção expressa no projeto em análise.

que
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E preciso, porém, atentar para aspectos de ordem administrativa

e financeira que o projeto envolve. E muito expressivo o número de
professores da rede pública estadual. Os eventos culturais, ainda que
patrocinados ou promovidos pelo Estado, costumam ter custo
elevado. Embora não fique claro no projeto quem deverá arcar com o
ônus do benefício pretendido, é certo que sua concessão haverá de
interferir no custo da produção do evento. Além do mais, a expressão
"eventos culturais" é muito vaga, abrange qualquer atividade de cunho
artístico, intelectual e, conforme o caso, até desportivo. A proposição
abrange um universo bastante amplo.

Em conseqüência disso, no caso de eventos patrocinados pelo
Estado, há o risco de que os cofres públicos sejam severamente
onerados, pois certamente o poder público é que deverá arcar com a
concessão do benefício. Se couber ao empreendedor privado suportar
tal ônus, certamente ele evitará ao máximo firmar negócio com os
organismos públicos estaduais. Em ambas as hipóteses, a produção
cultural em Minas Gerais poderá sofrer sensível redução.

Quanto aos eventos diretamente promovidos pelo Estado, o ônus
financeiro da medida proposta irá possivelmente gerar o mesmo
problema. Em tempos de recessão, como ocorre atualmente, o Estado
terá muito receio em investir nesse tipo de atividade, que passará a
ser extremamente onerosa. Também nesse caso o resultado será
uma significativa diminuição do número de eventos culturais ofertados
aos mineiros.

Por todos esses motivos, a boa intenção do projeto, centrada no
incentivo à participação dos professores em eventos culturais, pode
ficar esvaziada ou, até mesmo, produzir um efeito inverso ao
pretendido. Da forma como foi concebido, seu conteúdo desafia o
princípio constitucional da razoabilidade.

Entretanto, não há como negar que a idéia contida na proposição
atende a comandos constitucionais do maior relevo, a exemplo do
direito fundamental à educação, inserido no art. 6 0 da Constituição.
Para torná-la viável, pode-se propor não a gratuidade, mas o benefício
da meia entrada. Com isso, o impacto financeiro da medida fica
sensivelmente reduzido, ao mesmo tempo em que fica preservada a
intenção do projeto de fomentar o aprimoramento do processo de
ensino e aprendizagem nas escolas públicas mineiras. Essa solução
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conciliatória coloca o projeto em termos bastante razoáveis.

Conclusão
Pelo exposto, conclui-se pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 38/2003, na forma da Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l' do projeto a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica assegurado aos professores da rede pública estadual

o direito a meia entrada em espetáculos culturais promovidos ou
patrocinados pelo poder público estadual.".

Sala das Comissões, 25 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Gustavo Valadares - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°59/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
cria serventia do foro extrajudicial no Município de Belo Horizonte.

Publicada em 22/2/2003, foi a matéria 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
A proposição em análise cria, no Distrito do Barreiro, Município de

Belo Horizonte, uma serventia do Serviço de Registro Civil das
Pessoas Naturais, Interdição e Tutela, do foro extrajudicial.

A Constituição Estadual determina, no art. 66, IV, que compete ao
Presidente do Tribunal de Justiça a iniciativa de lei complementar que
disponha sobre a organização e a divisão judiciárias. A Lei
Complementar n° 59, de 2001, que contém a organização e a divisão
judiciárias do Estado, estabelece, no. 4 0 do art. 60, que, "instalada a
comarca e especificados seus distritos judiciários, ficarão
automaticamente criados os seus serviços notariais e de registro, cuja
delegação será feita nos termos do art. 277 da Constituição do Estado
e das normas legais e regulamentares aplicáveis à matéria". A Corte
Superior do Tribunal de Justiça compete a decisão sobre a instalação
de comarca, a qual é feita por meio de resolução. A lei complementar
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referida especifica, ainda, os serviços que existirão no distrito sede
da comarca instalada, a saber: um notarial; um de registro de imóveis;
um de registro das pessoas naturais, interdições e tutelas; um de
protesto de títulos, um de títulos e documentos das pessoas jurídicas.

Por outro lado, a Lei n°12.920, de 1998, seguindo o comando do art.
278 da Carta Estadual, fixa critérios populacionais, socioeconômicos e
estatísticos para criação, fusão e desmembramento de serviços
notariais e de registro. Segundo o art. 2 0 da citada lei, na Comarca de
Belo Horizonte, incluídas as serventias já existentes na época da
edição da norma, haverá dois Ofícios de Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições e Tutelas em cada distrito ou subdistrito.
Ademais, o art. 30 prevê que poderá haver desmembramento de
serviços notariais e de registro, observado o disposto na lei, quando o
mesmo titular reunir, sob sua responsabilidade, mais de uma
serventia.

O exame dos dispositivos citados nos leva a concluir que a criação
de serventias dos serviços notariais depende de critérios fixados pela
Lei Complementar n° 59, de 2001, e pela Lei n° 12.920, de 1998. As
serventias são instaladas tendo em vista a necessidade da comarca e
por ato administrativo do Tribunal de Justiça do Estado. Assim, além
de a criação de serventia dos serviços notariais não ser matéria de lei,
de apreciação da Assembléia Legislativa, também não é da
competência parlamentar a apresentação de projeto dessa natureza.

Por oportuno, apenas recomendamos a esta Comissão, por meio de
seu Presidente, oficiar ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
solicitando que analise a sugestão do Deputado Célio Moreira e, caso
conclua pela necessidade de instalação do serviço, se digne a tomar
as medidas administrativas cabíveis ou envie a esta Casa proposição
sobre a matéria.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 59/2003.
Sala das Comissões, 25 de março de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°66/2003

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria dos Deputados Maria José Haueisen e Padre João, o
Projeto de Lei n° 66/2003 visa a alterar dispositivos da Lei n° 12.812,
de 28/4/98, que regulamenta o art. 194 da Constituição do Estado,
dispondo sobre a assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
Na legislatura passada, esta Comissão teve a oportunidade de

examinar o Projeto de Lei n° 2.269/2002, do então Deputado Ivo José
e da Deputada Maria José Haueisen, cujo teor é semelhante ao do
Projeto de Lei n° 66/2003. Naquela oportunidade, esta Comissão
emitiu parecer favorável à aprovação da matéria com as Emendas nos
1 a 5, que foram incorporadas ao Projeto de Lei n° 66/2003, na
íntegra.

Como nenhuma legislação superveniente, federal ou estadual, foi
editada entre a apresentação daquele projeto e a do atual, não vemos
razão que justifique a modificação do entendimento desta Comissão
sobre o assunto, salvo quanto às irregularidades sanadas por meio
daquelas emendas.

Em linhas gerais, o Projeto de Lei n° 66/2003 altera dispositivos da
Lei n° 12.812, de 1988, que regulamenta o parágrafo único do art. 194
da Constituição do Estado, com os seguintes objetivos:

a) determinar que o Pró-Assiste, de responsabilidade do
empreendedor, seja apresentado na fase preliminar do planejamento
do empreendimento ou atividade, vale dizer, na Licença Prévia, em
vez de fazê-lo na fase de Licença de Instalação, como é hoje; trata-se
da principal medida contida no projeto;

b) estabelecer a exigência do fornecimento de cesta básica pelo
período mínimo de um ano, a cargo do empreendedor, e a do
cadastramento prévio dos atingidos por barramentos;

c) garantir aos beneficiários do Programa - crianças e adolescentes -
o direito à educação nas escolas públicas do ensino básico, sem lapso
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de continuidade na prestação do serviço;

d) ampliar o conteúdo do Plano de Assistência Social, com vistas a
dar maior imperatividade às diretrizes nele estabelecidas;

e) criar uma taxa no valor de 2.500 UFEMG para custear a análise
do Plano de Assistência Social pelo Conselho Estadual de Assistência
Social.

O art. 24, VI, da Constituição Federal insere entre as competências
dos Estados membros legislar sobre matéria ambiental
concorre ntemente com a União, cabendo à esfera federal expedir as
normas gerais e, aos Estados, suplementá-las para atender a suas
peculiaridades. De acordo com o art. 30 da Lei Federal n° 6.938, de
1981, meio ambiente engloba os meios físico, biótico e
socioeconômico.

No plano federal, vale destacar a Resolução n°237, de 19/12/97, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA -, que regulamenta
o sistema de licenciamento ambiental previsto na Lei n° 6.938, de
1981, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente. O art. 80
dessa resolução tem a seguinte dicção:

"Art. 8° - O Poder Público, no exercício de sua competência de
controle, expedirá as seguintes licenças:

- Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do
planejamento do emprendimento ou atividade aprovando sua
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem
atendidos nas próximas fases de sua implementação;

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do
empreendimento ou atividade de acordo com as especificações
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual
constituem motivo determinante;

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que
consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental
e condicionantes determinadas para a operação".

Como se observa, esse dispositivo define as fases do licenciamento
ambiental, manifestação do exercício do poder de polícia
administrativa. Portanto, a apresentação do Plano de Assistência
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Social pelo empreendedor na fase de Licença Prévia insere-se
num contexto de discricionariedade da administração. Entretanto, tal
deslocamento poderá ensejar problemas ao empreendimento, já que a
função principal da Licença Prévia é demonstrar a sua viabilidade do
ponto de vista ambiental e socioeconômico, estabelecer os requisitos
básicos e as condicionantes a serem atendidas nas fases seguintes
de implementação da atividade ou obra. Dessa forma, recomendamos
às comissões de mérito que se aprofundem na discussão dessa
medida, tendo em vista que, juridicamente, não vislumbramos óbice a
essa modificação.

Quanto às determinações contidas nos objetivos estabelecidos nas
letras "b", "c" e "d" enumerados anteriormente, tais proposições
materializam, em certa medida, a responsabilidade objetiva do Estado
pelos danos causados por sua ação ou omissão, nos termos do art.
37, § 60 , da Constituição da República, o princípio sempre invocado na
doutrina administrativista, qual seja o da continuidade na prestação
dos serviços públicos de educação, e torna imperativo o
cadastramento dos atingidos pelo Plano, e não os dados decorrentes
de sua execução. Neste último caso, busca-se o aperfeiçoamento da
legislação, na medida em que a redação atual estabelece que o Plano
"terá diretrizes", enumerando, entre elas, o cadastramento, quando o
certo é que ele deve conter o cadastramento, conferindo maior
imperatividade ao comando legal.

Quanto à criação da taxa, o art. 33 da Lei n° 14.371, de 26/7/2002,
autoriza a sua instituição, em conformidade com o art. 165 da
Constituição da República, que trata da previsão na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Em todo caso, ressalte-se o principio da anterioridade
em matéria tributária, o que impede sua cobrança no exercício
financeiro em que houver sido instituída ou majorada. Observamos,
ainda, a legitimidade parlamentar para inaugurar o processo
legislativo, em consonância, no caso, com o princípio da iniciativa
concorrente, nos termos do "caput" do art. 65 da Constituição do
Estado.

A criação dessa taxa, todavia, deve merecer uma discussão mais
aprofundada nesta Casa, principalmente no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Segundo o art. 15 da Lei n°
9.525, de 29/12/87, regulamentado pela Resolução Deliberativa n° 1,
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de 1990, do Conselho Estadual de Política Ambiental, "os custos
dos serviços de vistoria e análise executados pela Fundação Estadual
do Meio Ambiente, para instrução de requerimento de licenças
previstas na legislação ambiental, serão indenizados pelo requerente
à Fundação, segundo valores fixados pelo COPAM". Portanto, a
criação de uma taxa para custear a análise do Plano de Assistência
Social pelo CEAS, além de onerar ainda mais o empreendedor,
remete à controvérsia de ocorrer pagamento em duplicidade pelo
mesmo motivo.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 66/2003.
Sala das Comissões, 25 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Gustavo Valadares - Bonifácio Mourão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA 14 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 25/3/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Requerimentos n os 230 a 246/2003 - Requerimentos dos
Deputados Adaiclever Lopes, Chico Simões, Gil Pereira, João Bittar,
Miguel Martini (8), Maria José Haueisen (2), Leonardo Moreira, João
Leite (5), Jayro Lessa, Ivair Nogueira (2), Fábio Avelar (7), Ermano
Batista (6), Sebastião Navarro Vieira (13), Pinduca Ferreira (3), Durval
Angelo (9), Gilberto Abramo, Bilac Pinto (13), Arlen Santiago (4),
Antônio Carlos Andrada (3), Alencar da Silveira Júnior, Alberto Pinto
Coelho, Alberto Bejani (12), Agostinho Patrús, Irani Barbosa e
Laudelino Augusto - Proposições Não Recebidas: Proposta de
emenda à Constituição do Deputado Pastor George e requerimentos
dos Deputados Adalclever Lopes e Ana Maria - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Direitos Humanos, de Assuntos
Municipais, de Turismo e de Saúde e do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva (3) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Maria Tereza
Lara, Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro, Miguel Martini, Durval
Angelo e Jô Moraes - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Miguel Martini (8), Maria José
Haueisen (2), Leonardo Moreira, João Leite (5), Jayro Lessa, Ivair
Nogueira (2), Fábio Avelar (7), Ermano Batista (6), Sebastião Navarro
Vieira (13), Pinduca Ferreira (3), Durval Angelo (9), Gilberto Abramo,
Bilac Pinto (13), Arlen Santiago (4), Antônio Carlos Andrada (3),
Alencar da Silveira Júnior, Alberto Pinto Coelho, Alberto Bejani (12),
Agostinho Patrús, Irani Barbosa e Laudelino Augusto; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado João Bittar;
aprovação - Requerimento n° 42/2003; aprovação com a Emenda n°
i; declaração de voto - Requerimento do Deputado Miguel Martini;
deferimento; discurso do Deputado Miguel Martini - Questões de
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Ordem - 2 Fase: 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 Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Cého Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - 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 - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h8min, 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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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:

REQUERIMENTOS
N° 230/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas à
pavimentação asfáltica do trecho que liga a Rodovia MG-010 ao
Município de Alvorada de Minas.

N° 231/2003, do Deputado Adaiclever Lopes, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas à
pavimentação asfáltica da Rodovia MG-406, no trecho que menciona.

N° 232/2003, do Deputado Adaiclever Lopes, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas à
pavimentação asfáltica da MG-329, no trecho que menciona. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 233/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja
formulado voto 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. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 234/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Serviço de Aprendizagem Rural -
SENAR Minas - pelos dez anos de fundação. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

N° 235/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
apelo à Delegada Adjunta de Localização de Pessoas Desaparecidas
com vistas a que seja encaminhado à Comissão de Direitos Humanos
relatório das atividades de investigação do mês e seus resultados. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 236/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que seja criada
linha telefônica para atendimento ao SOS - Mulheres Desaparecidas.
(- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 237/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada
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manifestação de repúdio ao Presidente dos EUA em razão da
guerra contra o Iraque. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 238/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Diretor do Hospital Mater Dei
pelo lançamento do Projeto Qualitas. (- A Comissão de Saúde.)

N° 239/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se instale
uma agência do BDMG em Varginha. (- A Comissão de Turismo.)

N° 240/2003, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado
apelo ao Governador Aécio Neves com vistas à inclusão do projeto da
construção da estrada para o Pico do Ibituruna, em Governador
Valadares, no Plano Rodoviário do Estado. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 241/2003, dos Deputados Jayro [essa e Bonifácio Mourão,
solicitando seja formulado apelo ao Ministro do Turismo com vistas à
inclusão do Pico do Ibituruna, em Governador Valadares, nos
programas nacionais de desenvolvimento turístico e à liberação de
recursos financeiros para a construção da estrada de acesso ao Pico.
(- A Comissão de Turismo.)

N° 242/2003, do Deputado Roberto Carvalho, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário de Justiça e Segurança Pública informações
sobre a existência de projeto de instalação de um Centro de
Recuperação de Menores Infratores no Bairro Barreiro de Cima.

N° 243/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas ao envio, a esta
Casa, de documentos relativos à arrecadação e aplicação das taxas
destinadas à segurança pública para os exercícios financeiros de
2001 e2002.

N° 244/2003, da Comissão de Saúde, pleiteando sejam solicitadas à
Presidente do IPSEMG informações sobre os critérios usados na
seleção dos hospitais e prestadores de serviços considerados aptos a
receber o pagamento de outubro, novembro e dezembro de 2002.

N° 245/2003, da Comissão de Saúde, pleiteando seja solicitado ao
Secretário da Saúde o fornecimento de medicação para a doença de
Parkinson. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 246/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja encaminhado
ofício à Secretaria de Saúde de Governador Valadares e ao Judiciário

rs



733
dessa cidade, repudiando a decisão que proíbe a reabertura de
clínica para tratamento de hansenianos e tuberculosos.

Do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja realizado seminário
sobre o tema "Ensino Fundamental, Direito e Cidadania". (- A Mesa da
Assembléia.)

Do Deputado Chico Simões, solicitando seja elaborado manifesto ou
carta contra a guerra no Iraque, o qual seria encaminhado às demais
Assembléias para adesão e posteriormente enviado à Embaixada dos
Estados Unidos no Brasil, ao Consulado americano nesta Capital e à
Casa Branca, em Washington.

Do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado convite ao
Governador do Estado para que, em sua estadia em Montes Claros,
em 28/3/2003, visite a UNIMONTES e o Hospital Universitário
Clemente de Faria. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
João Bittar, Miguel Martini (8), Maria José Haueisen (2), Leonardo
Moreira, João Leite (5), Jayro Lessa, Ivair Nogueira (2), Fábio Avelar
(7), Ermano Batista (6), Sebastião Navarro Vieira (13), Pinduca
Ferreira (3), Durval Angelo (9), Gilberto Abramo, Bilac Pinto (13), Arlen
Santiago (4), Antônio Carlos Andrada (3), Alencar da Silveira Júnior,
Alberto Pinto Coelho, Alberto Bejani (12), Agostinho Patrús, Irani
Barbosa e Laudelino Augusto.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 8,

deixa de receber a seguinte proposição:	 -
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO

Dá nova redação ao § 2° do art. 288 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O § 20 do art. 288 da Constituição do Estado passa a ter a

seguinte redação:
"Art. 288- ........................................................
§ 1°- ................................................................
§ 2° - Ficam assegurados proventos calculados sobre a jornada de

quarenta horas semanais aos servidores efetivos da Secretaria de
Estado da Educação, lotados no órgão central e nos órgãos regionais,
que se aposentaram no período compreendido entre 22 de setembro
de 1989 e 30 de março de 1995, bem como aos especialistas de
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educação que se aposentaram no mesmo período.".

Sala das Reuniões, 25 de março de 2003.
Pastor George - Olinto Godinho - Doutor Viana - Maria Olívia - Ivair

Nogueira - Antônio Júlio - Dimas Fabiano - Jayro Lessa - José
Henrique - Paulo Cesar - Antônio Andrade - Roberto Ramos -
Sebastião Navarro Vieira - Doutor Ronaldo - Lúcia Pacifico - Neider
Moreira - José Milton - Gilberto Abramo - Sidinho do Ferrotaco - Dinis
Pinheiro - Weliton Prado - Gustavo Valadares - Leonídio Bouças - Gil
Pereira - Adalclever Lopes - Elmiro Nascimento.

Justificação: Os servidores da educação que se aposentaram no
período compreendido entre a data da promulgação da Constituição
do Estado e 30/3/95 ficaram impossibilitados de fazer opção pela
jornada de 40 horas semanais, direito que, a partir da última data, foi
concedido por lei a servidores das mesmas categorias, os quais, em
conseqüência, passaram a fazer jus a proventos significativamente
superiores. Os servidores em questão, à época, encontravam-se em
afastamento preliminar à aposentadoria.

Ora, a Constituição Federal, em seu art. 40, § 8 0, assegura aos
aposentados os mesmos benefícios de natureza remuneratória
atribuídos aos servidores em atividade, estendendo aos inativos e
também aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
concedidos posteriormente.

Nossa iniciativa tem, portanto, o escopo de desfazer um equívoco
que colocou um grupo de servidores em situação de desvantagem em
relação a seus pares, com os quais dividiram, quando na atividade,
idênticas responsabilidades e atribuições.

Certo de que, ao buscarmos reparar uma injustiça, teremos o apoio
de nossos pares, contamos com a aprovação desta proposição.

- A Presidência deixa de receber a proposta de emenda à
Constituição nos termos da Decisão Normativa n° 8/2000.

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
deixa de receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS
Do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja formulado apelo ao

Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas a que sejam
tomadas providências para a realização das obras de pavimentação
da Rodovia MG-425, no trecho compreendido entre o Município de
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Vargem Alegre e o entroncamento da Rodovia BR-458. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Djalma Diniz.)

Da Deputada Ana Maria, solicitando sejam formulados votos de
congratulações com os gestores do Projeto Mãos de Minas pelos 20
anos de trabalho em prol do artesão. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Direitos Humanos, de Assuntos Municipais, de Turismo e de Saúde
e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (3).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza [ara.
A Deputada Maria Tereza [ara - Meus cumprimentos à Mesa, ao

Presidente Rêmolo Aloise, Deputadas e Deputados, telespectadores
da TV Assembléia e ao povo de Minas Gerais.

Antes de iniciar o assunto de hoje, informo-lhes que estou
protocolando nesta Casa um requerimento assinado por nós e pelas
companheiras da bancada feminina, solicitando ao Sr. Presidente seja
incluído tratamento especifico para o gênero feminino em todos os
documentos produzidos e chamamentos feitos por esta Casa.

Já houve um requerimento nosso, na legislatura anterior, que foi
arquivado sem nenhum retorno. Novamente, e com a bancada
feminina com um número mais significativo - dez Deputadas eleitas,
estando nove atualmente nesta Casa, já que uma Deputada está
como Secretária do Governo Estadual -, queremos solicitar que, a
partir de agora, como acontece na Câmara Federal, nos
chamamentos gravados nesta Casa sejam mencionados além dos
nomes dos parlamentares, os gêneros: Srs. Deputados e Sras.
Deputadas. Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas é
bastante simbólico para nós. E importante que seja frisada nossa
presença, nesta Casa, como representantes das mulheres.

Quero dizer que recebemos um "bottom" para nossa entrada nesta
Casa, onde o reconhecimento do gênero aparece caracterizado na
expressão Sra. Deputada, pelo que agradecemos. Mas, já em outras
carterinhas, podemos observar o não-reconhecimento da presença
feminina.
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Agradeço aos Srs. Deputados que nos têm realmente

manifestado o maior respeito; mas, ao mesmo tempo, precisamos
fazer essa reivindicação como símbolo do desejo de que nós,
mulheres, possamos estar ocupando até 50% dos espaços de poder,
ao lado dos companheiros homens, para que esta sociedade, de fato,
possa ser verdadeiramente democrática, fraterna e igualitária.

Muito obrigada, desde já, pois sabemos que a reivindicação da
bancada feminina certamente será acatada por esta Casa.

Queremos manifestar, mais uma vez, nossas considerações sobre a
situação que estamos vivendo no mundo. No jornal "Estado de Minas"
de hoje, pudemos ver uma matéria com uma grande foto do Papa
João Paulo II, que tem sido o arauto da paz neste momento de intenso
conflito. Trago os dizeres do jornal, que gostaríamos de estar
registrando, devido à extrema importância do papel desse grande
líder, cuja influência já utrapassou os limites da Igreja Católica. Hoje,
com outros Presidentes de países que de fato tentam construir esse
mundo com o qual tanto sonnamos, de paz e solidariedade, ele
representa uma grande liderança mundial, para além das paredes da
Igreja Católica.

Diz o jornal: "O Papa João Paulo II, que tem expressado sua forte
oposição à guerra no fraque e desenvolveu esforços na tentativa de
evitá-la, manifestou, ontem, sua solidariedade às vítimas do conflito.
Com voz enérgica e firme, chegando quase a gritar ao pedir pela paz,
ele fez um apelo a Nossa Senhora: 'Em especial, encomendo à
Virgem Maria as vítimas dessas horas de guerra e seus entes
queridos que estão sofrendo. Delas me sinto espiritualmente próximo,
com afeto e orações', disse o pontífice, aos fiéis reunidos na Praça de
São Pedro.".

Vejam a coragem desse homem de 83 anos, que não se intimida
diante do poderio bélico do imperialismo norte-americano. E continua:
"Nós nos dirigimos agora a Maria Santíssima para implorar-lhe,
sobretudo neste momento, pelo dom da paz.". As palavras do chefe
da Igreja Católica, que completará 83 anos em maio, contagiaram a
multidão, que o aplaudiu durante vários minutos.

Na sua primeira intervenção pública desde o início da guerra, o
pontífice condenou com energia "essa guerra que ameaça o futuro da
humanidade". Ele se declarou profundamente impressionado e
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angustiado.

Agora, é mais urgente do que nunca proclamar com voz forte e
decidida que só a paz é o caminho para construir uma sociedade mais
justa.

Quero conclamar todos os telespectadores da TV Assembléia, todo
o povo de Minas Gerais para que possamos nos unir num só coração,
numa só alma, para que de fato construamos a paz. Temos de
começar a construir a paz a partir de nossa realidade mais próxima, a
partir de nosso ambiente de trabalho, de nossa família e de nossos
relacionamentos interpessoais. Por isso quero deixar registrado nesta
Casa um fato que está ocorrendo numa cidade de Minas Gerais bem
próxima a nós. E preciso que seja corrigido para que a paz que
estamos defendendo ocorra a partir de nós e possa irradiar para o
mundo inteiro. Nesta oportunidade, queremos registrar, com tristeza e
indignação, o que está ocorrendo na cidade de Carmo da Mata em
Minas Gerais.

A Diretora do Departamento de Educação do município, Sra. Luzia
Tereza de Castro, deu ordem para retirar das escolas municipais
todos os quadros e emblemas religiosos. Quadros e emblemas que
estão nas escolas por mais de 20 anos. Um gesto de intolerância e
radicalismo, de sectarismo e fanatismo religioso.

Esse ato afronta literalmente a Constituição Federal, em seu art. 50,

inciso VI, e o art. 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que fala sobre a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e a
liberdade de fato, o compromisso que temos de ter de respeito à
dignidade do ser humano.

Essa atitude da Diretora de Educação está gerando protesto da
população local. A cidade possui 11 mil habitantes, em sua maioria
católicos.

O vigário local, Pe. Alceni Francisco Alves, tem envidado todos os
esforços e tem convocado a sociedade para mudar esse quadro.
Recebeu uma carta de apoio e solidariedade aos fiéis de Carmo da
Mata do Bispo Diocesano de Oliveira, Dom Francisco Barroso Filho.

Também o Conselho de Ensino Religioso de Minas Gerais, por meio
da Regional de Divinópolis, encaminhou ofício - assinado pelo
Presidente regional, Pe. Geraldo Cândido, e pelo Pastor Nildo
Cândido Rosa, representante da Igreja Batista - à mesma diretoria
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orientando sobre o uso de imagens nas escolas, dizendo que a
simples presença ou exposição de imagens não caracteriza
proselitismo.
A Câmara Municipal de Carmo da Mata, como guardiã dos

interesses gerais do município aprovou uma moção de repúdio pela
atitude sectária da Diretoria de Educação desse município.

E preciso que a paz seja construída a partir de nossa realidade mais
próxima; para isso, desejamos neste momento que os princípios
constitucionais sejam vividos na prática, sobretudo o respeito à
liberdade religiosa, à liberdade de expressão, à dignidade do ser
humano.

Encaminharemos um ofício ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs
do Brasil- CONIC -, que é constituído por representantes de várias
denominações cristãs: católicas, evangélicas e outras, solicitando que
intervenham junto às lideranças envolvidas nesse episódio para que
motivos religiosos não sejam causa de conflitos inócuos.

A pior guerra é a guerra religiosa.
Estamos no momento de nos unirmos com o objetivo único de

construir a paz alicerçada na justiça, na partilha, no respeito à
liberdade de expressão, no respeito à liberdade do ser humano, na
dignidade. E também momento, de construção da sociedade plural,
respeitando as diferenças individuais, unindo-nos no objetivo comum e
maior que é a construção da paz. Uma paz, como disse, alicerçada na
justiça, na partilha, na fraternidade.

O momento que estamos vivendo exige compromisso de cada um e
de todos para construir a paz, e não a guerra.

Como compromisso de respeito à população, ontem foi lançada a
campanha "Quem financia a baixaria é contra a cidadania", de
iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados e entidades parceiras, cujo objetivo é promover o respeito
aos direitos humanos, à dignidade do cidadão e um controle social da
televisão.

Isso é construir a fraternidade, uma sociedade com qualidade de
vida. No Diretório Estadual do PT, nesse final de semana, esse
assunto foi discutido, tendo sido criada a Secretaria Nacional de
Defesa dos Direitos Humanos.

Conclamo os mineiros e mineiras a superar todos os tipos de
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divergências, com o objetivo de acabar com essa guerra fratricida e
construir a verdadeira paz, que nos levará a uma sociedade justa,
fraterna e igualitária, a partir das nossas inter-relações pessoais e
também das relações entre nações. Isso somente será possível
quando construirmos a paz, que será irradiada para toda a
comunidade internacional. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Deputado

Rêmolo Aloise, que vem conduzindo os destinos desta Casa em
parceria com o Presidente Mauri Torres, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, imprensa, amigos da galeria, participamos, hoje, pela
manhã, da cerimônia de lançamento do Plano Emergencial de
Segurança Pública, presidida pelo Governador Aécio Neves, que
anunciou a implementação de medidas ousadas para o combate à
criminalidade e à violência em nosso Estado.

Essa iniciativa mostra a preocupação do Governador em dotar o
sistema de segurança pública de Minas Gerais de condições mínimas
para o enfrentamento dessa verdadeira guerra com que nos
deparamos. O caráter emergencial atribuído ao plano de segurança
demonstra a urgência com que se deve empreender essa ação rápida
e eficiente no combate à criminalidade, pois, quando bandidos
começam a assassinar os Juizes que os condenam, é o Estado, como
agente legítimo de manutenção da ordem, que está ameaçado.

Tenho certeza, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que as propostas
anunciadas pelo Governador Aécio Neves terão o apoio da população
mineira e o respaldo desta Casa, que já promoveu várias iniciativas
visando colaborar na articulação de ações contra a violência e em
favor da segurança dos cidadãos mineiros.

Permitam-me, ainda, ressaltar a gratidão do Governador Aécio
Neves por esta Casa, em virtude da aprovação da delegação de
poderes, que lhe deu a sustentabil idade e, com certeza, possibilitou o
início desse grande plano emergencial, que hoje estamos inaugurando
em Minas Gerais.

Ressaltou S.Exa. o respeito que tem por esta Casa. Em seu
discurso, agora há pouco, afirmou, mais de uma vez, o papel
importante do parlamento mineiro, como fiel órgão que fiscaliza e
combate as ações de violência contra o povo mineiro.
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Informo, neste momento, que tramitou nesta Casa, na legislatura

passada, o Projeto de Lei n° 1.948/2002, de nossa autoria, que propõe
a criação do Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros. Reapresentei a matéria, que agora é o Projeto de Lei
n° 122/2003 e que aguarda parecer da Comissão de Justiça. Sem
dúvida, esse é um projeto da maior relevância, pois, em consonância
com o plano de segurança do Governador, possibilitará o aumento do
número de policiais de modo a aumentar a segurança da população
em nossas ruas.

Temos o aval das Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros.
Estamos tirando os policiais dos quartéis para que o seu
conhecimento técnico e a sua experiência de trabalho sejam aplicados
nas ruas, combatendo o tráfico e dando segurança aos necessitados.
Contrataremos os serviços voluntários dos quartéis e destacamentos.

Neste momento importante que vive a Nação e o nosso Estado,
particularmente, é necessária reflexão profunda para que a polícia
possa estar nas ruas, defendendo nossos direitos e liberdades.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento V. Exa. por
seu pronunciamento. A tramitação do projeto de sua autoria não teve
prosseguimento nesta legislatura por força do Regimento Interno. Seu
desarquivamento representa seqüência das ações que o Governo
Aécio Neves está tomando em prol da segurança do povo mineiro.

Estivemos, hoje, no lançamento do extraordinário programa de
segurança pública. Para nossa felicidade, ouvimos do Governador a
proposta de uma linha de 12 ações, a qual será colocada em prática.
Entendemos que, para exercer funções burocráticas nos quartéis e
batalhões de polícia, e até na própria Secretaria de Segurança Pública
e no Corpo de Bombeiros, não é necessária a presença do policial
militar. Ele não pode usar do cargo e da posição que detém para fazer
faxina, operar computador ou fazer serviço burocrático. A função do
policial militar é a segurança do povo.

Portanto, esse é um projeto extremamente importante e
interessante. O anúncio da contratação de policiais civis e militares
aposentados para dar segurança às nossas escolas deixa-nos muito
satisfeitos. Na verdade, isso consolida a lei - objeto de projeto de
nossa autoria - de criação da ronda escolar. São 500 policiais militares
e 400 policiais civis que vão para a porta das escolas expulsar
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traficantes e proferir palestras educativas para os jovens.
Efetivamente, o Governador está implantando essa lei.

Parabéns. Conte com o PDT, pois apoiaremos o projeto do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e daremos sustentabil idade para que
seja possível tirar o policial do quartel, a fim de trabalhar pela
segurança do povo.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Nesse sentido, Sr. Presidente,
apresentei hoje dois requerimentos que solicitam providências do
Estado para agilizar a assinatura de convênio com a União, o qual
permitirá a realização de leilão dos bens apreendidos no combate ao
narcotráfico. Esse convênio possibilitará ao Estado arrecadar recursos
para aplicar na prevenção e no combate ao tráfico, no tratamento e na
reinserção social de dependentes. Também apelamos para que o
Poder Executivo promova a efetiva regulamentação do Fundo
Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes -
FUNPREN -, criado pela Lei n° 12.462/97, a fim de que alcance o
objetivo para que foi constituído. Na verdade, o plano hoje anunciado
configura um grande avanço na formação de parcerias que permitirão
a execução das metas propostas. Não há como negar-lhe o caráter de
verdadeira convocação em favor da paz social. E a essa convocação
que todos devemos atender. Minas Gerais, como sempre, em toda a
nossa história, tem de ousar no pensamento e na ação. Contudo, essa
missão somente alcançará êxito se tivermos os olhos abertos para a
nossa realidade. Aliás, disso depende até a estabilidade de nossas
instituições, ameaçada pela atuação paralela do crime organizado,
que precisa encontrar o seu termo na efetiva aplicação da lei. Não
haverá salvação, se o aparelho estatal não for capaz de fazer frente
ao tráfico de armas e de drogas, que mina a paz social. E preciso
romper essa corrente que se alimenta da corrupção e da miséria, pois
a corrupção que leva ao desvio de recursos públicos e à inação de
autoridades é a mesma que impede milhares de brasileiros de
receberem a assistência ideal dos governos constituídos. Nessa
mesma esteira, não é racionalmente concebível que nossas unidades
escolares sejam destaque nas manchetes do noticiário policial, por
conta da violência nelas verificada. E preciso romper esse círculo
vicioso, pois é da família desestruturada, em decorrência do
desemprego e da miséria, que procede aquele aluno que se tornará
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refém do tráfico, funcionando como elemento descartável no
repasse das drogas. Essa é a mais clara demonstração de que
violência gera violência. Essa realidade impõe-nos uma reflexão sobre
as imensas responsabilidades que pesam sobre nós, especialmente
em razão dos desafios que nos colocam no posto avançado de uma
trincheira que não permite recuos.

O quadro de dificuldades descrito pelo Presidente da República e a
situação crítica de nosso Estado, com todas as implicações
delineadas pelo Governador Aécio Neves, leva-nos a uma união de
esforços coordenados, especialmente nesses dias em que o
imponderável paira sobre todos nós.

Não há como negar que a Nação brasileira enfrenta, nestes dias,
gravíssimos problemas. Revisitando a nossa história, é até provável
que nenhuma geração tenha enfrentado desafios tão sérios como os
de hoje.
Por isso mesmo, tornam-se mais imperativas nossas

responsabilidades. E preciso termos, pois, acima de tudo, nossos
corações abertos para as dores da pobreza dos homens e mulheres
de nosso Estado. E nossa responsabilidade fazer de suas minguadas
esperanças uma possibilidade concreta de felicidade, sempre no
caminho do bem-estar social.

Não tenho dúvidas de que as medidas anunciadas pelo Governador,
aliadas à sua determinação de implementar uma ousada política de
desenvolvimento, trarão resultados positivos, refletindo diretamente na
redução dos índices de violência, que impede a nossa população de
ter pleno acesso aos direitos constitucionais e gozar das garantias
mínimas necessárias a uma existência digna.

Reanimado pela manifestação popular de confiança em nosso
trabalho, desejamos contribuir para a reflexão desses temas tão
palpitantes. E com esse propósito que solicitamos, por exemplo, a
constituição de uma Comissão Especial que promova estudos para
subsidiar o Governo do Estado na elaboração de uma política efetiva
de desenvolvimento, que permita sobretudo a geração de emprego e
de renda, com a permanência de nossas empresas e a instalação de
novas unidades no território mineiro. Aliás, será esse também o
espaço adequado para ratificar o nosso apelo e reiterar o nosso apoio
às inadiáveis reformas, especialmente à tributária, imprescindível para
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a formulação de um novo perfil do pacto federativo, tão agredido
nos últimos anos pela chamada "guerra fiscal'.

Queremos discutir, além disso, a realidade do nosso ensino médio, a
valorização do profissional da educação e até mesmo a questão da
merenda escolar, como eficiente instrumento de inclusão social, nesse
tempo de prioridade absoluta que o Governo Federal dá para o
combate à fome.

Menciono, ainda, a Proposta de Emenda à Constituição n° 20/2003,
de nossa autoria, que propõe a unificação das Procuradorias
existentes em nosso Estado e será relatada pelo Deputado Sebastião
Navarro Vieira e que, sem dúvida alguma, representará considerável
contribuição para a redução das despesas de nosso Estado.

Acredito que a Comissão Especial, constituída para a sua
apreciação, será o espaço adequado para avaliar questões como a
distribuição de honorários aos Procuradores, assunto que foi objeto de
matéria apresentada pelo jornal 'O Tempo'.

Srs. Deputados, é a história que nos interpela, alertando-nos para
esta hora do destino. Não para nos dar um destino prescrito, pronto e
acabado, mas para nos chamar a decidir que destino queremos ter.
Que Deus nos abençoe!

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

imprensa e visitantes, lbirité, querida terra natal, os munícipes
mineiros, ultimamente, encontram-se entristecidos e profundamente
estarrecidos com a enxurrada de crimes que vivenciam. São crimes
extremamente violentos, que demonstram a consolidação da
criminalidade organizada e, que, muitas vezes, são cometidos por
jovens.

Hoje, às 11 horas, lbirité, os munícipes mineiros, ou seja, a nossa
Minas Gerais pôde se sentir mais confortada diante da coragem do
Governador Aécio Neves de anunciar e implantar um ousado plano,
denominado "Plano Emergencial de Segurança Pública". Esse plano
vem em ótima hora para enfrentar, com muita firmeza, esses grandes
entraves para o povo. São 16 ações firmes, concretas, verdadeiras e
reais que vão ao encontro de nossos sonhos e aspirações.

Poderia ficar toda a tarde para relatar ações desse expressivo e



744
arrojado plano de segurança pública do Governo. Diante da
escassez do tempo e da necessidade de conclusão do nosso
raciocínio, vou-me ater a algumas ações importantes. Assinalo o item
4: "constituição de grupo de trabalho para propor a criação da guarda
penitenciária do Estado, que tem o objetivo de profissionalizar a
gestão das unidades prisionais e retirar as Polícias Civil e Militar das
funções de guarda prisional".

Ora, essa medida do Governo de Minas é extremamente acertada.
Demonstra coerência e maturidade de um Governo, que, desde o
primeiro momento, pautou-se pelo enxugamento da máquina pública
e, acima de tudo, pela atuação séria, correta e eficaz dos respectivos
órgãos. Com essa medida, o Governo apresenta para toda a
sociedade um órgão específico para cuidar de questão específica,
única, e o grande vencedor é o povo.

Poderemos registar outras ações importantíssimas desse plano.
Relato a relevância do item 6, relativo à implantação do Centro
Integrado de Atendimento e Despacho na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Tem o objetivo de integrar métodos e bancos de
dados das Policias Civil e Militar. Sabemos da complexidade da tarefa
exercida por ambas as Polícias, que parecem ter funções totalmente
distintas. Com essa medida, ou seja, essa ação, o Governo rompe,
quebra um verdadeiro tabu para que as Policias possam trabalhar de
forma harmoniosa a fim de atender e conceder tranqüilidade ao povo.

Poderíamos citar a elaboração de um projeto habitacional para
policiais civis e militares, bem como para os bombeiros militares, a
implantação do Sistema de Vigilância Eletrônica na área central de
Belo Horizonte. Item 14: "implantação de 21 unidades do projeto,
controle de homicídios em áreas de risco em municípios da região
metropolitana e em outros do interior do Estado, cujos indicadores de
violência justifiquem tal medida".

Com muita transparência e propriedade, o Governo de Minas Gerais
ataca e corta esse círculo vicioso da criminalidade, que busca nos
jovens sua realimentação. Trata-se de medida que tem os pés no
chão, pois identifica onde se encontra o problema, e, de forma muito
rápida e eficiente, procura solucioná-lo.

Particularmente, fico muito feliz, porque lbirité, minha terra natal,
cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com quase 150 mil
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habitantes, apresenta o maior índice de criminalidade praticada por
jovens, por incrível que pareça. Portanto, o povo de lbirité e de Minas
Gerais aplaude com muita tenacidade e felicidade essa ação
governamental.

Quero deixar aqui a minha modesta mas importante sugestão ao
Governo de Minas Gerais e, mais precisamente, ao Comando da
Polícia Militar do Estado. O Plano Emergencial de Segurança Pública
do Governo é arrojado, inteligente, corajoso, destemido e enfrenta
verdadeiramente esse problema. Gostaria de sugerir, portanto, a
inserção de mais esse humilde item nesse Plano.

Cito, como exemplo, lbirité, com 150 mil habitantes e um índice de
criminalidade superelevado. Só para ilustrar - e aí gostaria de contar
com a atenção do Comandante-Gera! da PMMG -, lbirité deve contar,
aproximadamente, com 40 ou 45 policiais efetivos. Por outro lado,
existem algumas cidades da região metropolitana que possuem a
metade da população de lbirité - 50 mil habitantes - e que contam, de
forma contraditória, com 80, 90 ou 100 policiais efetivos.

Não sei qual o critério adotado pelo Comando da PMMG e reitero,
aqui desta tribuna, a reivindicação do povo ibiritense, dos mais
sofridos e menos favorecidos, porque naquela ocasião, há mais de um
ano, nossa reivindicação não obteve êxito. Espero que, agora, diante
da sensibilidade determinada e externada por esse grande
Governador do Estado, o Comando Militar possa reavaliar a
distribuição da estrutura da PMMG, que inclui os efetivos, os carros,
para que essas injustiças possam ser cessadas. E necessário, Sr.
Comandante, distribuir o pão. E necessário, Sr. Comandante, fazer
uma distribuição mais justa, mais humana, correta e solidária do
efetivo da PMMG.

Portanto, neste momento de tantas dificuldades que todos estamos
vivenciando, quero aplaudir e render as homenagens do povo de
lbirité e de Minas Gerais a esse Plano Emergencial de Segurança
Pública anunciado pelo Governador Aécio Neves, que dá uma lição de
que mesmo com poucos recursos, com toda a precariedade do
Estado, podemos encontrar um caminho para priorizar as verdadeiras
necessidades. Entre estas, destaca-se hoje o enfrentamento com
coragem e altivez, dessa hombridade e honestidade dessa
criminalidade organizada em Minas. Tenho certeza absoluta de que,
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de forma inequívoca, esse Plano Emergencial de Segurança
Pública servirá de referência para todo o nosso Brasil.
Todas essas ações desse Plano têm um prazo para serem

executadas, de tal forma que seus subordinados terão que,
constantemente, passar ao Governador todas as atribuições
executadas pelos respectivos Secretários.

Portanto, Governador, fica aqui o nosso aplauso e reconhecimento
pela sua vontade de melhorar a vida do povo mineiro, concedendo-lhe
a tranqüilidade de que precisa, almeja e merece.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

público que nos acompanha das galerias e pela TV Assembléia,
estamos acompanhando os colegas Deputados que, um após o outro,
estão ocupando esta tribuna para destacar a grande alegria que
vivemos pela manhã no Palácio da Liberdade, por ocasião da
assinatura desse Plano Emergencial de Segurança Pública
apresentado pelo Governador Aécio Neves, obviamente junto com o
Desembargador Lúcio Urbano, Secretário de Defesa Social. A alegria
e tudo o que gerou nos nossos corações é um reflexo daquilo que
também estará acontecendo no coração de todos os mineiros, ao
tomarem conhecimento dessa notícia. Segurança pública, junto com o
desemprego, hoje são as maiores prioridades do povo mineiro e
brasileiro. Não é um privilégio do Brasil, mas principalmente no nosso
Pais é um problema gravíssimo, chegando, como podemos ver pelas
últimas notícias, às raias do absurdo.

A questão do desemprego, que também tem relação direta com a
segurança pública, não é um problema mineiro ou brasileiro, mas
mundial. Poderíamos fazer uma relação com o problema da
insegurança mundial. Acompanhamos com tristeza todos os
acontecimentos do Oriente Médio, do Iraque. Diria que esses
acontecimentos não são apenas do Iraque, mas envolvem também a
Europa e todo o mundo.
Percebemos que essa onda de insegurança, incerteza e

instabilidade em que o mundo vive é uma realidade para o mundo
inteiro. Mas o problema da segurança pública, ou seja, daquilo que diz
respeito ao dia-a-dia do cidadão brasileiro e do mineiro, é um assunto
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que deve ser tratado aqui mesmo, no âmbito de Minas Gerais e de
cada município. A população está insegura.

Recentemente, tivemos o caso do assassinato do Juiz Corregedor
de Presidente Prudente, em São Paulo; agora temos o caso do
Espírito Santo. Não há dúvida nenhuma de que esses dois Juízes
foram assassinados pelo crime organizado. Há pouco tempo, no Rio
de Janeiro ainda vimos o absurdo de os chefes do crime organizado,
de dentro do presídio, comandarem a queima de ônibus e a violência,
conforme a mídia noticiou. Chegou-se ao ponto de muitos cidadãos
terem de fechar o comércio, obrigados a fazê-lo pelo crime. Outros
fecharam as portas pela insegurança que havia, pelo vandalismo e
pelos tiroteios.

A população brasileira espera dos governantes uma solução para
esse grave problema. O Presidente Lula, através do Ministro da
Justiça, tem-se debruçado sobre essa questão e buscado saídas. E
preciso ações emergenciais; depois, as de médio e longo prazos. Sem
dúvida nenhuma, essas ações passam pela reforma do Judiciário,
pela modificação do sistema prisional. E necessário mudanças
constitucionais e da legislação federal. O povo brasileiro anseia por
todas essas medidas.

Há quase um consenso entre os especialistas de que é preciso
atacar em duas direções: primeiro, o problema social, os crimes mais
comuns. Sabemos que, antes de tudo, a delinqüência é um problema
social, às vezes, sócio-econômico, que precisa ser atacado pelo viés
econômico de melhores empregos e oportunidades de geração de
renda, etc. O outro, a questão do crime organizado, exige uma ação
de investimento público pesado e uma decisão política firme dos
governantes.

Hoje pela manhã, no Palácio da Liberdade, nessa cerimônia,
presenciamos que Minas saiu à frente, pelo desejo do Governador
Aécio Neves de solucionar esse problema em Minas Gerais e de
contribuir para o projeto de segurança pública do País. As medidas
anunciadas pelo Governador Aécio Neves nos dão certa tranqüilidade
de esperar que os resultados sejam imediatos. E comum lermos, em
cada periódico de fim de semana, que houve 15, 16, 20 assassinatos,
mais os assaltos, etc.

A vigilância eletrônica apresentou resultados extraordinários na
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Savassi. A recolocação dos policiais nas ruas, nas funções
investigativa ou preventiva - e não guardando presos -, representa
uma ação urgente com resultado imediato. Contrataram-se 950 ex-
policiais civis e militares, homens experientes em segurança pública.
Outras medidas, como a criação de 1.200 vagas nos três presídios a
serem concluídos neste ano, também foram anunciadas. A
transferência da Delegacia de Furtos e Roubos, do SERESP, para a
Subsecretaria de Justiça dão à sociedade maior tranqüilidade.

O Governo de Minas cuida dessas questões com determinação,
como é o caso da integração das polícias, do Poder Judiciário, do
Ministério Público e do sistema de informação. Ações como essas
permitirão resultados extraordinários contra o crime organizado.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Parabenizo-o por sua fala.
Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, fui autor do projeto de lei que
versa sobre a instalação das câmaras de vídeo. Houve redução em
quase 80% da criminalidade na Savassi. Apresentei nesta Casa
proposição sobre a instalação de câmaras de vídeo em logradouros
públicos. Parabenizo o Governador Aécio Neves, que, tomando as
medidas necessárias, possibilitará ao Estado de Minas respirar
segurança.

Conversei com o Desembargador Lúcio e com o Dr. Otto, Chefe da
Polícia Civil, a respeito da segurança pública. A instalação das
câmaras, principalmente em Venda Nova e no Barreiro, trará maior
segurança à população. Deve haver o aproveitamento dos policiais
aposentados, pois são qualificados para o combate ao crime
organizado.

O Governador está no caminho certo. Essa é uma de suas
promessas de campanha, e estaremos aqui cobrando dele a efetiva
implantação. Tentaremos ajudar por meio desta Casa e junto à
comunidade, levando propostas para acabar com o crime organizado
em Belo Horizonte, cidade tida como uma das melhores para se viver
e trabalhar, mas onde, atualmente, por causa do crime organizado, as
pessoas estão presas dentro de suas casas, enquanto os bandidos
estão soltos e o Governo fica de braços cruzados.

Agora, o Governador dá um passo inicial e sai à frente, dando um
rumo ao nosso Brasil no combate à criminalidade. Parabéns,
Deputado.
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O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Célio Moreira.

O Governador Aécio Neves inaugura um novo momento na
administração. Quando V. Exa. diz que estará aqui, cobrando, é
importante ressaltar que ele estabeleceu prazos, metas e
responsáveis pelas diversas áreas, a fim de que o Secretário, o
Governador e a sociedade possam também cobrar.

Com muita alegria, estamos neste Plenário parabenizando o
Governador. Temos certeza de que essas são as primeiras medidas
nesse campo, sendo que tantas outras serão tomadas, para que o
povo mineiro recupere o tempo perdido de sua história nos quatro
últimos anos, com o Governo anterior. Todas essas ações visam a
recuperar esse tempo perdido e resgatar aquilo de que o povo
necessita: tranqüilidade e condições dignas de vida.

Ressaltamos aqui uma questão fundamental, que, às vezes, parece
ser de menor importância: o convênio para a construção de casas
para os policiais civis e militares, que poderão ter maior dignidade e
tranqüilidade no exercício de sua função. Hoje, muitos deles precisam
morar em lugares perigosos, deixando sua família vulnerável.

Parabéns, Governador Aécio Neves. Temos certeza de que tantas
outras alegrias o povo mineiro colherá sob seu Governo.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, ontem foi dia 24 de março, data com um significado
importante para todos que lutam em defesa dos direitos humanos e
pela integração da América Latina, pois comemorou-se o dia do
martírio de Dom Oscar Romeno, homem que lutou com tenacidade e
coragem para que El Salvador fosse um país livre, onde policiais e
grupos paramilitares respeitassem os direitos humanos. Deu sua vida
por essa luta e não recuou em nada nas suas convicções, que
brotavam de profundo respeito ao Evangelho.

Por iniciativa do então Vereador Patrus Ananias, no dia 24 de
março, em função desse martírio, comemora-se o Dia Municipal de
Solidariedade dos Povos Latino-Americanos. E desnecessário falar da
importância dessa data, e quero lembrar que Belo Horizonte é cidade-
irmã de Havana, com que sempre manteve um bom e significativo
relacionamento cultural, além de ter uma presença profícua, no
sentido de colaborar em algumas áreas específicas, como a médica.
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Ontem, dia do martírio do Dom Oscar Romero e da solidariedade

entre os povos latino-americanos, esta Assembléia Legislativa, a
Comissão de Direitos Humanos, em nome desta Assembléia
Legislativa, paralisou suas atividades por mais de cinco horas, com a
presença de todos os Deputados da Comissão e de outros, para
discutir a grande motivação que a luta desse mártir representa.
Debatíamos na Comissão a situação de um Delegado de Polícia,
Pedro Luís Aguiar, com mais de 15 denúncias de tortura, com exames
de corpo de delito comprovados em Três Corações. Saindo de lá,
continuou cometendo as mesmas atrocidades em São Gonçalo do
Sapucaí. Até o momento, há 12 denúncias de tortura e de violação
dos direitos humanos nessa cidade.

Sabemos que a Lei n° 9.455, de 714/97 define os crimes de tortura
no País. (- Lê:)

"Art. 1°-Constitui crime de tortura:
- constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça,

causando-lhe sofrimento físico ou mental:
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima

ou de terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com

emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou
mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1° - Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou

sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por
intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de
medida legal.

§ 20 - Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o
dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a
quatro anos.

O mais grave é que, desde 1997, esse Delegado, Pedro Luís de
Aguiar, foi denunciado. Ontem, cinco parlamentares, na Comissão,
foram à emoção e às lágrimas enquanto ouviam o dramático relato
das testemunhas que sofreram vis e absurdas torturas. 0 crime de
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tortura é de lesa-humanidade. A Lei n° 8.072, de 25/7/90, em seu
art. 2 0 diz: "Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: 1
- anistia, graça e indulto; li - fiança e liberdade provisória."

E esse Delegado ainda recebeu o título de Cidadão Honorário de
Três Corações e de São Gonçalo do Sapucai. Esperamos que as
Câmaras Municipais revoguem essas leis.

Se não bastasse a dor e o sofrimento dos presos, dos menores e da
advogada Maria Augusta, esse Pedro Luís de Aguiar está envolvido
com tráfico e com roubo de cargas. Na Delegacia de São Gonçalo do
Sapucaí, houve 70 inquéritos de roubo de carga nos últimos 4 anos.
Nenhuma denúncia foi apurada, e os expedientes foram abertos e
arquivados.

O mais lamentável é que a ex-Promotora de Justiça, Deise Cristina,
além de ter arquivado um expediente de tortura de menores, sem lê-
los ouvido, elogiou o Delegado como homem de bem, honrado, e
criticou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o Ministério
Público sempre lutou para que fosse efetivado como lei de fato, na
prática e de forma real.

O desmando desse Delegado foi além, ameaçando, com dois
planos, um no ano passado e outro neste, matar o Juiz Sérgio Franco
de Oliveira Júnior e o novo Promotor daquela Comarca, Paulo
Henrique Serra Carneiro Barbosa, que chegou em agosto de 2002 e
está mostrando, de forma correta, como deve atuar um Promotor de
Justiça.

Quando vemos o plano anunciado pelo Governador, pergunto-me:
onde estão as grandes inovações trazidas pelos antecessores?
Quando trata da questão policial, não há capítulo sobre a punição. Se
não punirmos o crime organizado, dentro das polícias, não daremos
exemplo à sociedade. E o policial bandido é o pior bandido que existe.
E pior do que um Fernandinho Beira-Mar, porque tem um dever,
recebe a obrigação de defender a sociedade, mas acaba agindo
contra ela. Conhece os dois lados: o do crime e como a sociedade
faria para se defender. Onde está a solução disso, no plano? De
forma tênue, contém a questão da revisão do novo projeto da Lei
Orgânica da Polícia. Somente. O plano, a meu ver, não entrou no
problema fundamental.
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Quando denunciamos a questão do DETRAN de Belo Horizonte e

de Contagem, o Delegado Estáquio Alvarenga foi afastado devido às
denúncias, mas foi promovido a Delegado-Geral, e hoje está ligado à
Seccional Centro de Belo Horizonte.

Não vamos ter plano de segurança se não extirparmos a banda
podre da polícia. Está sendo investigada a morte do Juiz de
Presidente Prudente, em que se considera o envolvimento de
policiais. Dois Sargentos da ativa foram presos no Espírito Santo,
acusados de envolvimento com a morte do Juiz, Dr. Alexandre. Onde
está o plano, que não tocou na questão fundamental?

Quanto à questão carcerária, vi alguns avanços. Hoje, na Secretaria
de Defesa Social, os que pensam sobre o assunto estão seguindo
uma linha correta, a de investir na recuperação, o que é muito mais
barato e econômico para a sociedade. Porém, no que se refere ao
capítulo das ações policiais, infelizmente, os avanços foram pífios.

Ontem, a Comissão tomou uma decisão, que trago ao conhecimento
de todos: vai denunciar, como já o fez na Corregedoria, a Promotora
que se omitiu em São Gonçalo, e pedir o afastamento dos Delegados
e policiais. Vamos aguardar que o Governo cumpra essa decisão e,
ao mesmo tempo, vamos nos deslocar até aquela cidade. Solicitamos
da Polícia Federal segurança para Promotor e Juiz. Não queremos, de
forma hipócrita, ver pessoas chorando sobre caixão de Magistrado ou
Promotor.

Hoje, na Rádio América, ouvi uma coisa absurda: entidades policiais
vão se reunir para fazer um pacto de honra, que determina que para
cada policial morto, um bandido será assassinado. Esse pacto não
vale para defesa do cidadão comum, que paga imposto. E como se a
morte ou a lei do Talião - do "olho por olho, dente por dente" -, 5 mil
anos depois, fossem a solução.

E o cidadão que paga o salário desse policial? Que pacto de honra é
esse? Será que também matarão os delegados, bandidos do
DETRAN? Quando um policial comete crime, esse crime não justifica
a defesa da honra? Matarão também esse delegado bandido? Ou a
honra só vale quando um policial tomba no dever do seu ofício? Isso
não nos alegra, de jeito nenhum, mas não concordamos com esse
pacto de honra.

Disse, hoje, na rádio: "A nossa Comissão representará, junto ao
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Ministério Público, contra qualquer entidade policial ou agente
público que fizer incitação ao crime. Entendemos que falar de morte,
de assassinato, da lei do Talião, da vingança não condiz com um
estado democrático de direito.

Estamos diante de uma situação grave. Hoje mesmo vou protocolar,
no DETRAN, 900 placas de carros roubados, de seguros fraudados
pelo DETRAN de Belo Horizonte e Contagem. No primeiro protocolo,
de 220 placas, que apresentei, já foi confirmado o roubo de mais de
150; no segundo, com toda certeza, haverá a confirmação de roubo
de mais de 70% das 300 placas apresentadas. Hoje estou
protocolando 900, e existem mais.

Quero um plano de segurança pública emergencial, que olhe a
questão da banda podre da polícia.

E, diante disso tudo, em solidariedade às vítimas de Três Corações
e de São Gonçalo do Sapucaí, ao Promotor Paulo, ao Juiz Sérgio,
quero ler um poema de Thiago de Meio, que serve como norte, na
ocasião: "Faz escuro, mas eu canto/ faz escuro, mas eu canto/ porque
amanhã vai chegar/ vem ver comigo, companheiro/ a cor do mundo
mudar/ vale a pena não dormir para esperar/ a cor do mundo mudar/
já é madrugada, vem o sol/ quero alegria,/ que é para esquecer o que
eu sofria] quem sofre fica acordado,/ defendendo o coração/ vamos
juntos multidão/ trabalhar pela alegria/ amanhã é um novo dia".

Essa é a esperança da Comissão de Direitos Humanos.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes* - Sr. Presidente, caros Deputados e

Deputadas, faço um registro que vai na mão contrária dos dramáticos
fatos e fenômenos aqui registrados. Vimos as chagas de uma
sociedade sem perspectivas, se autodestruindo.

Há 81 anos se formava neste País o PC do B. No dia 25!3!22. Não
poderia deixar de usar da palavra nesta Casa, porque é com muita
alegria que digo que esses são como se fossem os meus 81 anos.
São de uma história que tenta resistir a todos os males que a
sociedade humana vive hoje, que tenta resistir a essa falência
civilizatória. Estamos diante de um mundo em que nada é respeitado,
em que o imperador eleito pela fraude impõe a sua ordem contra toda
a ordem mundial institucional e democrática.
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Estamos diante de um mundo onde a vida é trocada, vendida,

solapada, num acinte às instituições democráticas de nosso País.
Meu partido, o PC do B, há 55 anos não comparecia nesta Casa

com legenda própria e há 42 anos não comparecia com ideologia
própria. Há 55 anos, o Deputado Armando Zíler, foi eleito pelo PC do
B. Há 42 anos estava nesta sala o Deputado Bambirra, eleito pela
legenda do PTB porque não havia legalidade. E nesta hora em que o
Brasil vive essa situação social dramática que quero dizer que a
civilização humana precisa de novas perspectivas, de um projeto
civilizatório que recupere o ideal humano.

Nós, comunistas e socialistas, somos embandeirados do humanismo
como tantos outros Deputados que estão aqui. Não tem sentido viver
em uma sociedade humana em que há falência econômica. O
crescimento econômico dos Estados Unidos, da Europa e do Japão
enfrenta este impasse: uma sociedade humana cujas instituições
políticas estão falidas e fraudadas, em que a vida deixou de ser o
elemento fundamental.

Quero compartilhar com os Deputados que aqui se encontram, de
qualquer credo, posição política e ideologia, independentemente das
diferenças partidárias, o grande desafio de recuperar um projeto
civilizatório para o mundo e para nosso Pais, um projeto que deixe de
ser subserviente aos capitais internacionais, ao mercado e à sua
imposição. Que se curve ante a necessidade humana de enfrentar os
problemas de crescimento econômico, de desenvolvimento e de
recuperação de um Brasil voltado para sua gente.

Quero compartilhar a alegria dos 81 anos e dizer da alegria do meu
partido em dividir com vocês o imenso desafio de recuperar esse
projeto civilizatório para o Brasil.

* - Sem revisão do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

P Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a 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.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,
determina a anexação do Requerimento n° 181/2003, da Comissão de
Saúde, ao Requerimento n° 156/2003, do Deputado Chico Simões,
por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Deputado Rêmolo Aloise, 1° 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°
246/2003, 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 das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Direitos Humanos - aprovação, na 2a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n os 132 e 133/2003, do Deputado Ricardo Duarte; de
Assuntos Municipais - aprovação, na 2a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n os 106 a 112 e 146/2003, do Deputado Doutor Viana,
116 e 118/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, 120/2003, do
Deputado Elmiro Nascimento, 124/2003, do Deputado José Milton,
130 e 131/2003, do Deputado Paulo Cesar, e 147 e 148/2003, do
Deputado Laudelino Augusto; de Saúde - aprovação, na 2 Reunião
Ordinária, do Requerimento n° 145/2003, do Deputado Doutor Viana;
e de Turismo - aprovação, na 2 Reunião Ordinária, do Requerimento
n° 114/2003, do Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-se.).

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

do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Agostinho Patrús, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei n° 2.458/2002; Alberto Bejani, solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nos 71, 252, 479, 559, 695 e
782/99, 883 e 1.210/2000, 1.523/2001 e 2.422, 2.435 e 2.443/2002;
Alberto Pinto Coelho, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei
n° 2.244/2002; Alencar da Silveira Júnior, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.654/2001; Antônio Carlos
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Andrada, solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nos
1.430 e 1.808/2001 e 2.266/2002; Arlen Santiago, solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei n os 1.569 e 1.587/2001 e 2.064
e 2.403/2002; Bilac Pinto, solicitando o desarquivamento dos Projetos
de Lei n

o
s 66, 250, 322, 323 e 772/99, 913, 1.070 e 1.237/2000, 1.376

e 1.486/2001 e 2.253, 2.288 e 2.499/2002; Durval Angelo, solicitando
o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar n° 42/2001 e dos
Projetos de Lei n

o
s 296, 316 e 765/99, 828, 914 e 1.136/2000,

1.610/2001 e 2.379/2002; Ermano Batista, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar n° 47/2001 e dos
Projetos de Lei nos 185 e 353/99, 1.002/2000 e 2.293 e 2.316/2002;
Fábio Avelar, solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nos
457/99, 971 e 1.296/2000, 1.444 e 1.667/2001 e 2.106 e 2.247/2002;
Gilberto Abramo, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n°
2.478/2002; Irani Barbosa, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei n° 2.248/2002; Ivair Nogueira, solicitando o desarquivamento
dos Projetos de Lei n os 2.425 e 2.465/2002; Jayro Lessa, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 450/99; João Leite, solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nos 2.258, 2.265, 2.356, 2.408 e
2.455/2002; Laudelino Augusto, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei n° 2.428/2002; Leonardo Moreira, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.217/2002; Maria José
Haueisen, solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei n os 2.267 e 2.417/2002; Miguel Martini, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar n° 43/2001 e dos
Projetos de Lei n os 91/99, 1.226/2000, 1.577/2001 e 2.003, 2.049,
2.195 e 2.259/2002; Pinduca Ferreira, solicitando o desarquivamento
dos Projetos de Lei n os 1.389, 1.394 e 1.597/2001; e Sebastião
Navarro Vieira, solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nos
53/99, 1.546, 1.684, 1.685 e 1.889/2001 e 2.058, 2.059, 2.109, 2.416,
2.434, 2.470, 2.492 e 2.493/2002.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Bittar,

solicitando que o Projeto de Lei n° 49/2003 seja distribuído à
Comissão de Assuntos Municipais. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
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Requerimento n° 42/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria,

solicitando ao Governador do Estado o envio a esta Casa de todos os
contratos e aditivos de prestação de serviços e de fornecimento de
medicamentos celebrados pela Secretaria da Saúde nos últimos seis
meses de 2002. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o
Requerimento n° 42/2003 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Declaração de Voto
O Deputado Carlos Pimenta - Proponho à Presidência da Casa que

anexe a esse requerimento um pedido de discussão sobre os
convênios assinados pela Secretaria da Saúde, porque tudo isso diz
respeito à aplicação de 8,4% dos recursos, constante na proposta de
emenda à Constituição. Não sei se será possível fazer esse
acréscimo, mas fica registrada a necessidade da Casa de ter acesso
às informações sobre os milhares de convênios assinados para fazer
frente à emenda à Constituição de 2001 que não foi cumprida. O
Estado deu baixa no SIAFI, e os devedores são os Prefeitos de 853
municípios.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel
Martini, solicitando a palavra pelo ai. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria que me
houvesse sido concedido o aparte no momento oportuno, mas
reconheço que o tempo era exíguo. Parabenizo a Comissão de
Direitos Humanos, pois tenho a certeza de que essa é uma bandeira
que o Deputado Durval Angelo sempre defendeu. Essa Comissão já
produziu resultados extraordinários no passado e tem sido a única
instância em que o povo mineiro encontra acolhida para suas
reivindicações. O Governador pretende corrigir todas as distorções
existentes no Estado, mas é fácil perceber que isso não é tão simples.
Com relação ao Delegado mencionado pelo Deputado Durval Angelo,
ele já está afastado, assim como os Detetives e a Escrivã, e estão à
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disposição da Corregedoria da Polícia Civil. Existem oito processos
contra o Delegado. A ação que a lei permite, no momento, é apenas
essa. Em segundo lugar, é preciso fazer justiça, pois, entre as
medidas emergenciais, virá para esta Casa uma proposta para a
revisão e a reformulação de um novo estatuto para os militares e da
lei orgânica da Polícia Civil. Uma série de medidas corretivas poderão
ser propostas.

Tentar diminuir esse projeto emergencial de segurança pública, com
a amplitude e com as medidas de extremo alcance social, que
enfrenta diretamente a questão do crime, só porque um Delegado
abusou de sua autoridade - talvez ele mesmo devesse estar preso -, e
que não foi colocado por esse Governo - como o Deputado Durval
Angelo reconhece. Desde 1997, já estava ali.

As medidas necessárias para corrigir essa questão já foram
tomadas por esse Governo. Outras correções precisam ser feitas, mas
demandam tempo, discussão, estudo, e virão, sem dúvida, para esta
Casa, para debatermos.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Deputado Miguel Martini, a
criminalidade na área policial foi discutida aqui há oito anos. Na CRI
do Sistema Carcerário, requerida por V. Exa., em 1997, constatamos
que era a parte podre da polícia que atuava na área carcerária, que
dificultava o processo de um projeto mais global para a área. Na CRI
das Carteiras de Habilitação - instalada a nosso pedido - iniciada no
final do Governo Azeredo e concluída no Governo Itamar Franco,
chegamos à mesma conclusão: a de que o DETRAN precisava de
mudança estrutural.
V. Exa. fez parte do grupo de parlamentares que propôs a

autonomia do Instituto de Criminalística e que o DETRAN não ficasse
vinculado à Polícia Civil. Na CRI do Narcotráfico, vimos que os
colegas Deputados Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Paulo Piau,
Marcelo Gonçalves e outros chegaram à mesma constatação.

Vimos que foi um policial militar da ativa quem assassinou o
Promotor Francisco Lins e que, na morte dos dois Juízes, agora, há
suspeitas, nos seus respectivos Estados, de envolvimento de policial.
Assistimos à situação herdada por esse Governo: Detetives e
Delegado ameaçando Promotor e Juiz. O Delegado seria nomeado
para o Município de Natércia, que fica no eixo da Rio-Bahia, onde
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acontecem muitos assaltos; só não foi porque sua ida gerou
comoção. Não estão à disposição da Secretaria, estão afastados.

Os dois Delegados do DETRAN que denunciei também não estão à
disposição. Há pouco, falei na rádio Mineira que acredito que essa
parte do plano será revista. Tenho expectativa - podemos empenhar
esforços - de que haja medida imediata em relação à corregedoria. A
tramitação do novo estatuto das duas polícias é um processo
demorado. Não é fácil produzir uma lei, porque estamos começando o
estudo agora.

Podemos apelar - com colaboração e junto com o próprio Governo,
porque queremos o fim do crime -, para que haja ação mais efetiva
das duas corregedorias e que se estruture também a ouvidoria de
polícia para dar resposta mais imediata. Não vimos nenhum capítulo
ligado às corregedorias e às ouvidorias de policia. Para termos uma
idéia, o plano federal, que será lançado e prevê contribuição para os
Estados que adotarem os planos estaduais, possui como diretriz - o
Ministro Tomaz Bastos falou em entrevista no "Debate Aberto", canal
40 -, que nos planos estaduais terá de constar rigor no controle interno
das polícias e na punição da atividade.

Podemos, nessa questão, trabalhar em conjunto com o Governo
Federal. Falei de uma indignação. Imaginamos a dor das famílias que
perderam seus entes queridos e dos policiais que tombam, muitas
vezes, em Belo Horizonte, porque têm colegas policiais - a minoria -
envolvidos com o crime organizado. Então, há a dor e o sofrimento da
família do Juiz ou do Promotor num momento de ameaça. Isso pode
ser complementado no plano, a partir de um esforço desta
Assembléia.

O Deputado Miguel Martini - Já existe no plano previsão para uma
polícia especializada, a fim de garantir a integridade física dos agentes
que lidam diretamente com o crime organizado.

Há determinadas medidas em que o Executivo enfrenta limites. Esta
Casa é que terá de dar celeridade a esse processo e fazer, o mais
rápido possível, essas correções.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - No caso do DETRAN,
afastaram-se os Delegados e os Detetives. Então, por que não colocá-
lo à disposição da Corregedoria e não removê-lo para outro lugar,
como aconteceu com o Delegado da Seccional Centro-Sul?
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O Deputado Miguel Martini - A informação que tenho é de que

eles estão à disposição da Corregedoria.
O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - A Delegada de Contagem

está numa diretoria da Polícia Civil.
O Deputado Miguel Martini - Não, perguntei sobre o caso do Sul de

Minas.
O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Não estão ainda à

disposição.
O Deputado Miguel Martini - Vou checar essa informação e poderei

passá-la para V. Exa.
Acredito que o Governador Aécio Neves apontou para um caminho

que está determinado a trilhar: não dar espaço para o crime no Estado
de Minas Gerais. Sem dúvida alguma, dentro das limitações, porque
muitas das medidas dependerão do próprio Presidente da República e
do Ministro da Justiça. Estes terão, o mais rápido possível, de
implementar as ações e modificações legais que precisam ser feitas.
De certo modo, nós e os Governos estaduais ficamos limitados. A
ação do Governador - tendo em vista a realidade de Minas Gerais e
as possibilidades de propor essas medidas emergenciais, que não
eliminam outras tantas que virão a ser tomadas -, foi empreendida
com o fim de combater o crime organizado.

Então, está aí a correção. Sem dúvida alguma é um plano
consistente e que dá a Minas Gerais grande esperança. Todos esses
assuntos trazidos a esta Casa pelo Deputado Durval Angelo estão
sendo discutidos no âmbito do Executivo. Já tive algumas conversas
com Secretários da área, com o Desembargador Lúcio Urbano e com
o Secretário de Administração. Tenho certeza de que em breve essas
medidas virão. O Governador já indicou o caminho, pois quer os
policiais civis e militares agindo na ponta, ou seja, na atividade para a
qual foram treinados, preparados. A sociedade espera que essas
medidas sejam colocadas em prática. Ou seja, polícia civil é
investigativa, a polícia judiciária estará cumprindo o seu papel. O
policial militar tem de estar nas ruas combatendo o crime. Nas
atividades burocráticas, outros agentes estarão trabalhando, não os
que deveriam estar na rua, cuidando do combate ao crime organizado,
à violência, ao banditismo.

Sabemos que perto de 16 mil presos estão sendo cuidados por
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policiais civis. Outros tantos, por policiais militares que estão
guarnecendo os presídios. Logicamente, se estão guardando presos,
não estão nas ruas produzindo o efeito que a sociedade espera, de
polícia preventiva e investigativa. Essa medida já foi tomada e aponta
para a criação da guarda penitenciária, ao passo em que começa a
transferir as unidades que hoje estão nas mãos da Policia Civil para a
Secretaria da Justiça.

Convocar esses ex-policiais para ocuparem os postos de burocracia
internos - o que, sem dúvida nenhuma, exige um conhecimento
técnico - e desonerá-los para que possam estar nas ruas foi também
uma medida tomada em 1950. Temos, ainda, outras medidas, como
essa questão do DETRAN, que temos de discutir. No Rio Grande do
Sul, por exemplo, 1.200 homens foram para as ruas, quando o
DETRAN deixou de ser responsabilidade da Polícia Civil. Então,
temos uma série de medidas que estão sendo estudadas para serem
implementadas, e tenho a certeza de que darão os resultados
esperados.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Deputado Miguel
Martini, venho aqui muito feliz porque tive a oportunidade de estar
hoje no Palácio e ouvir atentamente o esboço do Governador Aécio
Neves a respeito do Plano Emergencial de Segurança Pública para o
Estado. Hoje, quando se fala em segurança, todos nós nos vemos
envolvidos, pois ninguém está seguro. Infelizmente, o nosso Estado e
o Brasil têm passado por situações difíceis nessa área.

Vejo, porém, a sensibilidade do Governador Aécio Neves por, de
imediato, após ter apresentado a situação atual do aparato das
Polícias Civil e Militar, estabelecer esse plano de ação, que não
envolve apenas a questão emergencial. E um plano de curto, médio e
longo prazos. Fiquei muito feliz quando o Governador deu nome aos
bois, responsabilizando determinada pessoa por determinada área.
Pois, muitas vezes, quando um plano é lançado, não são nomeadas
as pessoas responsáveis por ele. E ali foi colocado o nome de mais
de 20 pessoas, que se responsabilizarão pelas áreas. Para a
construção dos três presídios, por exemplo, foi dado o nome das
pessoas responsáveis. E o Governador foi muito além disso:
estabeleceu as datas de conclusão das obras. Isso é muito importante
para que todos nós, Deputados das regiões envolvidas, possamos

rÁ



762
levar à comunidade como será executado esse Plano.

É interessante não ter visto ali alguns Deputados que vieram a esta
tribuna falar contra o plano do Governador Aécio Neves.

Deputado Miguel Martini, a questão da apuração de crimes já está
no estatuto de cada polícia. Não deveria ser colocado nesse Plano,
porque, no passado, isso já acontecia.

O Deputado Miguel Martini - Mas está prevista nesse Plano a
revisão.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - E verdade. Mas isso já
está na lei, não temos de adicionar. O que tem de ser feito agora é a
apuração, como foi feita no passado. Tenho a certeza de que as
pessoas do Governo Aécio Neves farão a apuração de todos os
crimes que acontecerem. Muitas vezes, quando se apresenta o nome
de um policial, é uma minoria que está envolvida no caso. E tem de
ser apurada, sim, essa minoria. A do Estado de Minas Gerais é uma
polícia séria, tanto a Militar como a Civil, e essa minoria tem de ser
combatida, como está sendo feito por meio desse Plano do nosso
Governador e pela Corregedoria de Polícia.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Gostaria de
colocar que achei viável e até demorada uma atitude como essa em
Minas Gerais. Todos, desde os Governos anteriores, falavam em tirar
os policiais de dentro das salas e colocá-los nas ruas. Porém, muitos
policiais que estão dentro dos gabinetes necessitam de treinamento
para irem para as ruas, senão ficarão perdidos, por nunca terem feito
o que tinham de fazer quando entraram para a polícia: dar segurança
à sociedade. O Governador tem de se preocupar agora em treinar
esses policiais, porque vamos ter pessoas que sairão dos gabinetes e
ficarão perdidas nas ruas. Temos de lembrar que dar assistência à
saúde é tentar, sim, cuidar da segurança.

Há anos observamos ambulâncias paradas em Belo Horizonte e as
viaturas fazendo o seu papel. Quando a mulher está para ter nené e
não tem como ir para o hospital, liga para o 190, e quem faz o serviço
é a viatura da PM. Ao invés de dar segurança, estão transportando
doentes. Tem de haver um serviço de ambulâncias dentro da polícia,
mas não com policiais. Ao invés de deslocarem uma viatura para a
região, mandariam a ambulância. Isso tem de ser estudado.

Graças a Deus, em Belo Horizonte não acontece o mesmo que em
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outros Estados, ou seja, um Secretário-Chefe de Polícia vendendo
a delegacia. Como jornalista, tive oportunidade de presenciar o Chefe
de Polícia perguntando para o Delegado: "- Você quer trabalhar lá? É.
preciso de R$30.000,00 por mês." Ali ele recebia R$30.000,00.

O Carlinhos Pimenta lembrava-me: como vai ficar a contravenção
penal? Está na hora de, por exemplo, em Montes Claros, fazer uma
reforma e correr atrás do pessoal do jogo do bicho para prender.
Eleitores do meu amigo Carlos Pimenta, eleitores da esposa do
Prefeito. Não vão prender os envolvidos com o jogo do bicho? Jogo do
bicho não é crime? Sempre defendi a legalização do jogo do bicho,
mas, como não existe legalização, é preferível tomar uma atitude. Já
que não se vai legalizar, que se prenda. O Dr. Nedens, "salvador da
pátria", acabou com a arrecadação para o Estado das máquinas de
caça-níqueis. Propus a legalização. O Estado estava arrecadando
R$40.000.000,00 por ano e poderia usar o dinheiro na segurança
pública. Mas, para o Ministério Público, ninguém poderia cobrar
imposto porque a máquina era ilegal. A máquina é ilegal, mas
funciona em Belo Horizonte e em todo o Estado. Onde estão os donos
da verdade? Pararam de prender? Parou por quê? Não vão prender
as maquininhas? Fizeram um estardalhaço enorme falando que
Deputado defende o jogo do bicho, a maquininha, os caça-níqueis e
os bingos. Parei de defender, e eles pararam de prender. Quanto mais
eu defendia, mais eles prendiam. Uma semana antes das eleições,
fecharam todos os bingos em Belo Horizonte. Estavam todos ilegais.
O Ministério Público fala alguma coisa? Onde estão os donos da
verdade, Deputado Miguel Martini? Temos de pensar que, se não
legalizar, deve-se prender - principalmente em Montes Claros, os
eleitores do Carlos Pimenta. Se continuar do jeito que está, que
legalizem e dêem receita aos Estados.

O Deputado Miguel Martini - Deputado Alencar, só queria dizer de
um escritor. Ignácio Laranhaga diz que o bem que não é bem-feito
não é um bem, mas é um mal.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Em primeiro lugar,
parabenizo-o pela iniciativa de trazer à discussão um programa
lançado hoje, o qual efetivamente vem ao encontro dos anseios da
sociedade, principalmente dos grandes centros de Minas Gerais, que
passam pelo sufoco do crime e da violência, que muito nos incomoda.
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Não vou responder ao Alencarzinho, que está chutando o prato

que comeu. Na verdade não tem nada disso. O que está errado tem
de ser apurado efetivamente. A questão não é Montes Claros. Lá as
pessoas têm seu trabalho, e respeitamos a posição de cada um. Mas
isso não vem ao caso.

Queria apenas cumprimentá-lo, Miguel, por essa posição, trazendo à
tona essa discussão. Se fizermos um levantamento, no ano passado o
tema que mais ocupou a tribuna foi a violência em Minas Gerais.

Uma violência crescente que não chega ainda às raias do que
acontece no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas que preocupa e
incomoda a sociedade.

Hoje fiquei feliz com os temas anunciados pelo Governador Aécio
Neves, que tratam da criminalidade na Capital, nos grandes centros e
da criminalidade do adolescente. Houve a conclusão de um trabalho
que já defendemos para Montes Claros juntamente com a Deputada
Ana Maria e o Prefeito Jairo Ataíde: a construção de um centro de
educação do menor, que solicitamos há seis anos.

Chegamos a propor um projeto de lei com objetivo de doar um
terreno à Prefeitura de Montes Claros para instalação do centro de
educação do menor. Esse terreno pertence à municipalidade em face
de um projeto de nossa autoria. Estamos satisfeitos com o
compromisso do Governador Aécio Neves de terminar, até o final do
ano, um centro de educação. Não se trata de uma cadeia de menor,
conforme se apregoa na cidade. E uma escola para atender ao menor
infrator e que vai lhe dar oportunidade de ter um local onde possa ser
reeducado para se reintegrar à sociedade. Além de Montes Claros,
isso vai acontecer em Governador Valadares e em Teófilo Otôni.

Trata-se de uma obra de mais de R$3.000.000,00, que teve
participação da Prefeitura, que cumpriu com sua obrigação doando o
terreno. O Governo do Estado vai entrar com recursos e também o
Governo Federal vai ajudar. Isso é o que queremos e esperamos.
Fiquei particularmente satisfeito quando ouvi o Governador Aécio
Neves anunciar que vai convocar policiais das Polícias Militar e Civil
que estão aposentados. Poderão ser reintegrados para dar
assistência principalmente às escolas públicas.

Trata-se da reedição de uma lei, de minha autoria, copiada no País
todo, que instala as rondas escolares. Esses policiais têm experiência,
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vocação e tempo para ir às escolas para tirar o traficante da porta,
como aquelas pessoas travestidas em vendedores de bala que
distribuem maconha, cocaína e "crack". Vão para dentro das escotas
para ministrar palestras aos alunos e falar sobre a importância de o
aluno ter contato com informações dessa natureza. E a ronda escolar
que tanto pedi a Deus. Elaborei o projeto e hoje ele é lei.

O tema de V. Exa. poderia ocupar mais tempo para ser debatido.
Então, o Governador Aécio Neves topou a parada e é o primeiro
Governador do País que apresenta um programa de segurança
pública avançado à sociedade. Temos que aplaudir essas ações e
dar-lhes apoio, principalmente quando chegar à Casa o projeto da
criação da guarda penitenciária. Assim, o policial militar , será retirado
das penitenciárias e colocado no batalhão e nas ruas. E preciso tirar
90 peritos da Polícia Civil de dentro dos presídios para colocá-los para
cumprir a sua obrigação constitucional.

Parabéns a V. Exa. Não vou levar em consideração a brincadeira do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, porque, em Montes Claros, as
pessoas trabalham sério. Na minha cidade, na da Deputada Ana
Maria e na de outros Deputados, respeitamos e queremos uma
segurança pública de alto nível para o nosso povo. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
estou com esperança muito grande em nosso Governador. Com
relação à insegurança em que vive o nosso Estado, na semana
passada conversei com o Governador, quando levei ao conhecimento
de S. Exa. a questão da insegurança em que vive principalmente a
região do Barreiro. No Governo do hoje Senador Eduardo Azeredo, foi
criada a 36 Seccional, mas até hoje não foi implantada. Portanto,
quando há necessidade de se fazer um flagrante, as viaturas têm que
se deslocar do Barreiro até o Alípio de Meio. O Barreiro, com mais de
300 mil habitantes e sem cartório para efetuar os flagrantes, possui
apenas uma delegacia, funcionando precariamente.

O Governador Aécio Neves prometeu a implantação da 36
Seccional no Barreiro, que, apenas com duas companhias da Polícia
Militar, deveria ter um Batalhão da Policia. Sugerimos a implantação
de uma delegacia no Barreiro de Cima, para evitar o deslocamento e a
permanência das viaturas, durante 3 ou 4 horas, no Bairro Alípio de
Meio. Outra prioridade é a instalação da serventia do cartório. O
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Governador e o Presidente do Tribunal de Justiça, o
Desembargador Gudesteu Bíber, prometeram-me um cartório no
Barreiro. Espero que a Prefeitura faça sua parte, pois, há anos,
promete a parceria com a PM. A confiança depositada no Prefeito
Célio de Castro será retribuída com a implantação da Seccional. Só
assim o povo do Barreiro terá tranqüilidade. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado. O tema segurança pública
está mesmo na ordem do dia. Todos têm algo a falar, sugestão ou
medida a tomar. A Assembléia Legislativa debruçou-se sobre esse
assunto, fez audiências no Estado e chegou a muitas conclusões.

As ações anunciadas pelo Governador apontam para ação eficiente
contra o mal que atinge a sociedade. Parabéns ao Governador e aos
que me apartearam! Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, tive a oportunidade
de ouvir as palavras do Deputado Célio Moreira sobre a questão do
Barreiro. Ele mencionou a necessidade de várias melhorias, mas
gostaria de indagar, neste Plenário, se esse Deputado está querendo
emancipar o Barreiro, pois ele mencionou o número de habitantes
desse bairro.

Essa é uma questão interessante a ser debatida, já que foram feitos
tantos pedidos, para os quais há a necessidade de um estudo prévio
de impacto para a comunidade. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, quero deixar
consignada minha posição quanto ao comportamento da CEMIG e ao
fechamento de suas agências, nesses três últimos meses, em todo o
Estado e, particularmente, em sua querida São Sebastião do Paraíso,
fato que V. Exa. tem tentado impedir, por meio de diversos pleitos.
Isso nos preocupa muito, pois, de 2000 até hoje, tivemos 67 agências
fechadas, sendo que o atendimento foi transferido para a agência
mais próxima, distância que muitas vezes representa 150km ou
200km. E é muito cômodo para a CEMIG colocar uma placa nessas
agências que funcionavam há 20, 30 ou 40 anos, informando que
qualquer atendimento ou reclamação devem ser feitos por meio do
número "0800-chame CEMIG". Nosso povo do interior não está
acostumado a esse tratamento, e o que nos causa maior espanto é o
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fato de as disposições da ANEEL determinarem que cada cidade
deverá ter, no mínimo, um posto de atendimento visando à
coletividade.

Com esse pensamento, iremos discutir o assunto amanhã, na
comissão, e é de grande importância que os Deputados preocupados
com suas regiões participem. Contaremos com a presença do
Presidente da CEMIG e do pessoal técnico, que esclarecerão a
questão.

Não bastasse o fechamento dos postos, estamos tendo outro
problema: a mobilização dos funcionários. Hoje, por exemplo, em
Pouso Alegre, estão sendo remanejados 28 funcionários para outras
cidades, que estão deixando suas famílias. Gostaria de ressaltar esse
ponto e manifestar nossa indignação.

Quero ainda trazer um outro assunto. Por várias oportunidades,
tenho ouvido o Deputado Alencar da Silveira Júnior dirigir-se muito
acintosamente ao Ministério Público. Hoje estava pensando que ele
faz muita questão de citar o nome do Procurador como dono da
verdade e salvador da pátria. E, todas as vezes em que faia, fere a
imagem da instituição.

Ele deveria fazer uma reflexão e procurar conhecer, de perto, a
legislação federal, o ordenamento legal que diz respeito ao que
deseja: o funcionamento do jogo do bicho, as roletas, etc. Sempre que
fala, fere a instituição do Ministério Público.

Freqüentemente macula a imagem desse órgão. Isso não faz bem a
esta Casa. O Ministério Público - ressalte-se a retidão de caráter do
nosso Procurador - tem prestado relevantes serviços à nossa
sociedade. Não poderemos ouvir, por mais vezes, esse contraponto:
"o jogo do bicho não é liberado porque os Promotores de Justiça não
permitem". Penso que não seja bem isso. Precisa inteirar-se melhor
da legislação. Todo advogado tem de conhecer o princípio elementar
do direito, tem de saber o que é permitido e o que não é. O que não
pode não está inserido no ordenamento processual. Esperamos que
não venha mais ofender o Ministério Público, que tem prestado muitos
serviços a Minas Gerais. Faço isso porque conheço a idoneidade, a
personalidade e a retidão de caráter do nosso Procurador. Desejamos
que isso não aconteça mais nesta Casa em sinal de respeito ao
Ministério Público. Quanto ao jogo do bicho e às máquinas, que



768
procurem quem for de direito, por meio de liminares e outros. Não
podemos enxovalhar a dignidade e o trabalho do Ministério Público.
Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, hoje, dia 25 de março, é
comemorado o dia do nascituro, instituído pela Lei Municipal n° 8.221,
apresentada por este parlamentar. Em várias maternidades e
hospitais de Belo Horizonte, homens e mulheres estão fazendo um
trabalho de conscientização contra o aborto. O Papa João Paulo II
pediu que fosse escolhido um dia para comemorar a vida.
Apresentamos, então, na Câmara Municipal, esse projeto, que foi
apreciado e aprovado pelos Vereadores. Vale a pena defender a vida.
Procuramos proporcionar uma estrutura e um acompanhamento
psicológico, jurídico e médico, cobrando dos Governos Municipal,
Estadual e Federal essa assistência às mães carentes alijadas de
todo esse atendimento. No dia da criança por nascer, estamos
fazendo esse trabalho de conscientização de que vale a pena dar a
vida e não tirá-la.

O Deputado Leonardo Quintão disse que este parlamentar deseja
emancipar o Barreiro. Praticamente 50% da minha votação veio dessa
região, que me confiou o voto acreditando que lutaria pelas suas
necessidades e carências. O Barreiro carece de educação, saúde e
segurança. Se essa região fosse emancipada, seria a sétima cidade
em arrecadação de Minas Gerais. Da arrecadação de Belo Horizonte,
35% a 37% vêm do Barreiro.

O Barreiro está carente. O projeto que aqui apresentei pede a
criação de serventia de um cartório cobrado, há muitos anos, pela
comunidade. E preciso deslocar-se do Barreiro até o Centro para se
fazer o registro de uma criança ou um atestado de óbito. O Barreiro
não possui um Cartório de Imóveis ou de Notas. Acredito que vamos
vencer, romper a barreira do monopólio do cartório. Sei que vou
contar com o apoio dos nobres colegas. A criação do cartório é uma
promessa do Sr. Governador e do Presidente do Tribunal de Justiça.
Estou esperançoso. Como Deputado majoritário da região, vou lutar
incansavelmente para que o Barreiro seja atendido, alcance
melhorias. Cobrarei do Governador, do Prefeito, do Presidente da
República, pois todos tiveram votação expressiva naquela região.

Ah! se fosse possível a emancipação do Barreiro! Com toda certeza,
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temos homens e mulheres que o amam e querem vê-lo atendido, O
Barreiro está cansado de promessas de Vereadores, Deputados,
Prefeitos e Governadores. A conversa que tive com o Governador e
com o Presidente do Tribunal foi tranca, honesta, trazendo-nos a
esperança de que o Barreiro seja atendido com relação à questão do
cartório e das Polícias Militar e Civil. Obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Explico a esta Casa que, em
hora nenhuma, como informou o colega Dalmo, achincalho o
Ministério Público. Em nenhuma hora fiz isto ou aquilo para prejudicá-
lo. Pelo contrário. O Deputado Dalmo não se lembra de que, no final
do ano passado, quem ajudou nas articulações favoráveis ao próprio
Ministério Público foi o Deputado Alencar da Silveira Júnior. V. Exa. é
testemunha disso. Tudo o que pude fazer para ajudar o Ministério
Público até hoje fiz. Porém, não deixo de falar que são os donos da
verdade, principalmente no que tange ao assunto máquinas caça-
níquel. Aos novos Deputados lembro que, no dia 1/4/2000, o
Ministério Público disse que as máquinas eram ilegais. A Loteria do
Estado de Minas Gerais cobrava imposto, àquela época, e arrecadava
quase R$40.000.000,00 por ano. Devido a um problema político, que
depois descobrimos, o próprio Ministério Público colocou dificuldade
para vender facilidade. Todos presenciaram. Na hora em que as
máquinas pararam, parou a arrecadação de Minas Gerais, e um
Promotor falou, provocando toda a confusão. Relembrar é viver.

Hoje temos homens sérios dentro do Ministério Público. Não paro de
bater na tecla. Por que sete ou oito Estados no Brasil estão
arrecadando com as máquinas, seguindo a mesma regulamentação
que havia em Minas Gerais? Lá o Ministério Público é diferente do
daqui? Para quem não estava presente, numa reunião com o
Ministério Público eu dizia que estava regulamentado o Estado de
Goiás, e o Dr. Nedens dizia que era mentira minha. Liguei para lá,
pedi um fax e mostrei a regulamentação. A mesma que era de Minas
Gerais. Há regulamentação no Rio de Janeira, Pará, Santa Catarina.
Com isso, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Estado perde 40 milhões
por ano, embora atravesse grande dificuldade.

Por que digo que são os donos da verdade? Vou lembrar-lhes.
Muitos Deputados não estavam aqui, não. Tivemos, sim, o Ministério
Público chegando perto do então Presidente Antônio Júlio e falando:
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"existe um ajuste de conduta para dar aumento para o
funcionalismo público, e o senhor tem que assinar, porque vai ser
votado". Como o Presidente da Assembléia podia fazer votar um
ajuste de conduta com o meu voto, com os votos de Dalmo Ribeiro
Silva, Alberto Pinto Coelho e de outros Deputados? Como o Deputado
Antônio Júlio poderia garantir a aprovação desse projeto ao Ministério
Público? Por coisas como essas é que eu digo que são os donos da
verdade.

Por que não vêm discutir aqui? Porque, quando fizemos uma
discussão nesta Casa e trouxemos representantes do Brasil inteiro, de
todas as lotéricas brasileiras, o Ministério Público sentou-se durante a
abertura e, em seguida, foi embora, porque o Ministério Público não
se coloca à disposição para discutir.

Se o Deputado Alencar da Silveira Júnior está errado, estão errados
também os Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, todos
os Estados que têm a regulamentação, que era a mesma aqui desta
cidade. Tomaram birra do problema das maquininhas e não sabem
como vão voltar.

Faço um desafio e coloco em risco o meu mandato de Deputado. Se
eu estiver errado no que estou falando, se não houver sete Estados
regulamentados, se a regulamentação aprovada nesta Casa não foi a
mesma do Rio de Janeiro, encerro a minha vida pública. Todos os
companheiros poderão cobrar, até mesmo o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Vamos ver se estou errado ou certo. Vamos ver se o Ministério
Público vai se dignar a fazer uma apuração. Vamos verificar e ver
quem está certo, se é o Ministério Público estadual ou se é o
Deputado Alencar da Silveira Júnior.

Só não entendo o seguinte: todos os municípios possuem máquinas
funcionando, e o Estado não arrecada nada. Alguém está levando. O
jogo ilegal atende a poucos. Já falei isso aqui e repito.

O companheiro Carlinhos falou que o Deputado Alencar da Silveira
Júnior cospe no prato que comeu. Não. Na última eleição tive 41.017
votos. Quero explicar isso. Seis mil e seiscentos em Belo Horizonte.
Pela minha atuação política, fiquei esperando os votos dos
maquineiros, dos bingueiros, dos bicheiros, desses que defendi aqui.
Mas fui burro. Quando defendia o trabalho, todos votavam em mim.
Quando defendi a legalização, dizendo que estava na hora do
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banqueiro pagar impostos e do cambista ser reconhecido como
trabalhador, ninguém mais votou. Ninguém quer saber de legalidade,
não. Todos querem continuar com essa balbúrdia. O jogo ilegal
atende a poucos. Ou legaliza, ou prende. Acaba-se com o jogo do
bicho, com as máquinas, com o bingo. Muito Obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, eu, eleito por Belo
Horizonte, gostaria de trazer algumas informações e deixar a minha
pessoa à disposição do meu colega e amigo, Deputado Célio Moreira.

Essa questão da criação de comarcas de cartório é boa para ser
discutida e trago a informação de que cartório não é monopólio, é
concessão do Governo. Meu avô e bisavô foram oficiais de cartório.
Meu pai também o foi, quando a lei mudou. Trabalhei a vida toda.
Dentro de cartório não há maracutaia. Existe uma concessão
governamental em que é protegido o interesse do cidadão. Quando se
diz criação de comarca, seja de registro de imóvel, seja de notas ou
de protestos, isso deve ser discutido por meio de amplo debate,
Coloco-me à disposição para explicar o ônus trazido a uma
comunidade quando se cria uma comarca. Não é apenas olhar o
benefício que trará - e muitas vezes não traz beneficio algum. Duvido
que o Governador Aécio Neves colocou seu nome dizendo que criará
comarca na região do Barreiro. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Deputado Leonardo Quintão, se V. Exa.
pesquisar, constatará que a comunidade deseja o fórum, a instalação
imediata da 36a Seccional, o cartório funcionando durante 24 horas,
as Delegacias do Menor, da Mulher e do Idoso. Nos últimos anos, o
Barreiro recebeu milhares de famílias, mas continua esquecido. O
Governador deu a sua palavra de que tudo fará para o bem daquela
comunidade, informando-me de todas as ações que ali serão
empreendidas.

Além disso, o hospital de referência da América Latina, o Júlia
Kubitschek, está em péssima situação. Esperamos que o Governador
tome as providências. Embora exista maquinário, os recursos
humanos estão bastante deficientes.

Estou me referindo constantemente à situação do Barreiro, porque
foi a região onde tive mais de 50% dos votos. A esperança é a de que
alguém faça alguma coisa por aquela comunidade. Não me cansarei
de lutar pelo Barreiro, pelo Centro-Oeste, por Corinto, Augusto de
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Lima, Buenopólis, Diamantina, Iguatama, Bambuí e pela Grande
BH. Temos muita vontade de trabalhar e espero contar com o apoio
dos nobres colegas. Obrigado.

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

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

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 as reuniões extraordinárias
de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 26, às 9 e às 20 horas,
nos termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 1 1/3/2003

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Doutor Viana, Bispo Gilberto, Luiz Humberto Carneiro e Padre João,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Alberto Pinto Coelho. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião
e informa aos Deputados que não há ata a ser lida, por ser esta a
primeira reunião especial, destinada a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e fixar o dia e o horário das reuniões ordinárias da
Comissão. O Presidente comunica a presença do Secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Deputado Odelmo
Leão, a quem convida a tomar assento à mesa. A seguir, determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Padre João para atuar como escrutinador.
Realizada a votação, o escrutinador anuncia o seguinte resultado:
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para Presidente, o Deputado Doutor Viana e, para Vice-Presidente,
o Deputado Padre João, ambos com quatro votos. O Deputado Doutor
Viana faz a proclamação dos Deputados eleitos e empossa no cargo
de Vice-Presidente o Deputado Padre João. Este, por sua vez,
empossa o Presidente, Doutor Viana, que agradece a escolha de seu
nome e informa que, por deliberação dos membros presentes, as
reuniões da Comissão se realizarão às terças-feiras, às 15 horas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
do Secretário 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, 25 de março de 2003.
Doutor Viana, Presidente - Padre João - Gilberto Abramo - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 12/3/2003
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Ana Maria, Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças e
Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Registra-se a
presença do Deputado Doutor Viana. 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 apreciar a matéria
constante da pauta e solicita ao Deputado Leonidio Bouças que
proceda à leitura da seguinte correspondência: convite da Reitoria da
Universidade Federal de Viçosa para festividades e seminários dessa
instituição; convite da Presidente da APPMG e do Presidente da
FAPAEMG para eventos que visam a mobilização para o combate à
violência nas escolas; ofícios da Diretora do Centro de Produção e
Difusão de Informações Educacionais da Secretaria da Educação,
encaminhando volumes do anuário estatístico da educação no Estado,
referentes ao período de 1997 a 2000; do Secretário Particular do ex-
Governador Itamar Franco, encaminhando resposta ao Requerimento
n° 3.523/2002; da Diretora de Atendimento ao Servidor da Secretaria
da Educação, encaminhando resposta ao Requerimento n°
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3.513/2002; da Promotoria Especializada na Defesa do Patrimônio
Público, encaminhando cópia da portaria instauradora do
procedimento investigatório n° 22/2003; do Diretor da Faculdade de
Medicina do Triângulo Mineiro, encaminhando cópia da Carta de
Uberaba; do Diretor Executivo da FUNEC, solicitando a retificação do
Decreto n° 42.178, de 2001; do Sr. Haerson Ferreira de Souza,
Vereador à Câmara Municipal de Crucilândia, informando sobre a
aprovação de estudante pobre no curso de Direito da Faculdade de
Brumadinho e solicitando a interveniência da Comissão a fim de
possibilitar o prosseguimento de seus estudos; do Sr. César Callegari,
Deputado à Assembléia Legislativa de São Paulo, encaminhando
cópia de seu projeto de lei que dispõe sobre o financiamento do
ensino público estadual; do Sr. José Wurtemberg Manso, Prefeito
Municipal de Alfenas, solicitando a participação da Comissão na
busca de uma solução para o problema dos servidores designados. O
Presidente determina seja entregue ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva
cópia das respostas aos requerimentos, e seja entregue a todos os
membros cópia do oficio do Ministério Público; informa que, com o
apoio dos membros da Comissão, apresentará requerimentos
dirigidos aos Ministros da Educação e da Saúde, encaminhando a
reivindicação da comunidade da região de Uberaba, e ao Presidente
do Conselho Estadual de Educação, encaminhando a reivindicação da
FUNEC; solicita à Consultoria Temática que forneça informações
técnicas que possibilitem uma resposta ao Vereador e viabilizem
projeto de lei similar ao de São Paulo; e solicita do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva esclarecimentos sobre os procedimentos adotados na
legislatura passada em relação à situação dos servidores da
educação designados. Após a explanação do parlamentar, fazem uso
da palavra os Deputados presentes, conforme notas taquigráficas.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n os 45 e 87/2003. Passa-se à Y Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando sejam realizadas reuniões para debater os aspectos
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envolvidos na merenda escolar, a realidade do ensino médio e o
plano de carreira dos servidores do quadro da Secretaria da
Educação; e para ouvir os pianos da Secretária da Educação, Sra.
Vanessa Guimarães Pinto, para 2003; Jõ Moraes, solicitando seja
realizada reunião para debater os problemas enfrentados pela UEMG;
Vanessa Lucas, solicitando seja realizada reunião para debater a
realidade do ensino médio nas escolas da P Superintendência
Regional de Ensino; Marília Campos, solicitando seja realizada
reunião para debater as mensalidades e taxas cobradas na PUC-MG;
e Rogério Correia; solicitando seja realizada reunião para debater os
diversos temas ligados à carreira dos trabalhadores da educação.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonídio Bouças - Weliton Prado.	 -
ATA DA P REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 18/3/2003
As 14h30min, comparecem na Saia das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Jô Moraes, Carlos Pimenta, Dinis Pinheiro e José
Henrique, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de oficio do Presidente
do Tribunal de Alçada do Estado, publicado no "Diário do Legislativo",
de 15/3/2003. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos n os 85/2003, do Deputado Djalma Diniz; 126/2003,
do Deputado Leonardo Moreira; 129/2003, da Deputada Marília
Campos; 139/2003, do Deputado Adalclever Lopes; 141/2003, da
Deputada Ana Maria, com emenda do Deputado Gil Pereira; e é
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rejeitado o Requerimento n° 152/2003, do Deputado Roberto
Carvalho. Em seguida, o Presidente, Deputado Domingos Sávio
assume a Presidência. 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 dos Deputados Carlos Pimenta, em que solicita seja
realizada audiência pública na cidade de Jaiba, a fim de debater a
situação dos colonos residentes em núcleos agrícolas e a implantação
do Jaíba II; do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja
realizada audiência pública para discutir a situação atual dos contratos
entre a CEMIG e a empresa AES e a dívida da AES com o BNDES.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlos Pimenta - Jô Moraes -

Leonardo Quintão.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 19/3/2003
Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e Márcio Passos,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio
Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 3 a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Neste momento, a Deputada Maria José Haueisen passa a
Presidência ao Deputado Doutor Ronaldo e apresenta requerimentos
de sua autoria em que solicita audiências públicas desta Comissão
nos Municípios de Teófilo Otôni, Itaobim e Pirapora, destinadas ao
debate sobre a qualidade e a disponibilidade de oferta dos recursos
hídricos existentes naquelas regiões e solicita, ainda, a participação
da Comissão de Representação do Seminário Legislativo Aguas de
Minas II; audiência pública com a presença do Secretário do Meio
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Ambiente, destinada à exposição das diretrizes políticas dessa
Secretaria, assim como dos demais órgãos públicos estaduais de
defesa do meio ambiente; e audiência pública com a presença do
Secretário Especial de Pesca do Ministério do Meio Ambiente,
destinada à exposição das políticas públicas que serão empreendidas
por aquele órgão. Submetidos a votação, são aprovados os
requerimentos. A seguir, a Presidente solicita seja enviada, em nome
desta Comissão, mensagem de pesar à família do Sr. Sérgio Luiz
Bittencourt, por ocasião do seu falecimento. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - José Milton -

Márcio Passos.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 20/3/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Bonifácio Mourão, Gustavo Valadares, Leonardo
Moreira e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, 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 das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 119 e 120/2003 (Deputado Durval Angelo);
118 e 121/2003 (Deputado Paulo Piau); 265 e 273/2003 (Deputado
Bonifácio Mourão); 117/2003 (Sebastião Navarro Vieira). Passa-se à
P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
parecer sobre o Projeto de Lei n° 7/2003 deixa de ser apreciado diante
da solicitação de prazo regimental pelo Deputado Bonifácio Mourão,
relator em virtude de redistribuição. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei n os 10/2003
(relator: Deputado Bonifácio Mourão); 59/2003 (relator: Deputado
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Ermano Batista). Os Projetos de Lei n

o
s 26, 32 e 38/2003 são

retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Leonardo Moreira, aprovado pela Comissão. Neste momento, o
Deputado Ermano Batista registra a presença do Deputado Durval
Angelo e passa-lhe a direção dos trabalhos. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucional idade, juridicidade e legalidade dos Projetos de Lei nos
35 e 37/2003 (relator: Deputado Durval Angelo); 41/2003 (relator:
Deputado Leonardo Moreira); 61/2003 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão). O Projeto de Lei n° 70/2003 é convertido em diligência à
Secretaria de Recursos Humanos e Administração, atendendo-se a
requerimento do Deputado Durval Angelo, relator em virtude de
redistribuição, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação,
são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres
pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade dos Projetos de Lei
n°5 60, 62 e 63/2003, os dois primeiros com emendas que receberam
o n° 1 (relator: Deputado Paulo Piau, em virtude de redistribuição);
74/2003 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Durval Angelo). O
Projeto de Lei n° 21/2003 é convertido em diligência ao autor,
atendendo-se a requerimento do relator, Deputado Paulo Piau,
aprovado pela Comissão. 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
Bonifácio Mourão, solicitando seja realizada audiência pública com o
objetivo de debater o Projeto de Lei n° 49/2003. 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, 25 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares -

Leonardo Moreira - Bonifácio Mourão.
ATA DA p REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM

21/3/2003
Às 15 horas, comparecem no auditório da UNIMONTES, em Montes
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Claros, os Deputados Djalma Diniz, Gil Pereira, Adalclever Lopes e
Célio Moreira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Ana Maria, Arlen Santiago, Carlos Pimenta,
Doutor Viana e Rogério Correia. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adalclever Lopes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, o Programa de Recuperação da Malha Rodoviária da Região
do Norte de Minas e a se discutirem e votarem proposições da
Comissão. Registra-se a presença dos Srs. Anderson Adauto, Ministro
dos Transportes; Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas; Helio Calixto Costa e Aélton José de Freitas, Senadores;
Romeu Queiroz, Clêuber Carneiro e Athos Avelino, Deputados
Federais; Jairo Athaíde, Prefeito Municipal de Montes Claros; Paulo
César Gonçalves de Almeida, Reitor da UNIMONTES; Getúlio Braga,
Presidente da AMANS; Paulo Guedes, Presidente da AVANS; Renato
César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do DER-MG, e José
Elias, do DNIT, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, dos convidados e dos participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes - Sidinho do Ferrotaco -

Laudelino Augusto.	-	 -
ATA DA 4 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 25/3/2003
As 10 horas, comparecem na Saia das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gustavo
Valadares e Leonardo Moreira. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a
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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 das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nos 125, 127, 132, 137, 151, 155, 157, 159, 174, 180,
182, 183, 186, 223, 225, 226, 229, 230, 236, 276, 278, 289, 293, 297,
298, 302, 304 e 305 (Deputado Ermano Batista); 126, 133, 136, 138,
146, 152, 153, 173, 175, 200, 219, 261, 269, 290, 291 e 294/2003
(Deputado Gustavo Valadares); Projetos de Lei n os 140, 154, 156,
160, 172, 176, 187, 196, 198, 221, 224, 233, 263, 266, 277, 296, 299,
300 e 303/2003 e Projeto de Lei Complementar n° 9/2003 (Deputado
Bonifácio Mourão); Projetos de Lei n

o
s 149, 161, 162, 164, 165, 168,

188, 189, 199, 214, 217, 218, 228, 231, 235, 237 a 240, 246 a 257,
260, 274, 275, 281 a 284, 292, 295, 297 e 307/2003 (Deputado
Leonardo Moreira); 122, 134, 135, 142, 144, 163, 191, 193 a 195, 213,
216, 222, 241 a 245, 264, 268, 270 a 272, 279, 280 e 301/2003
(Deputado Durval Angelo); 129 a 131, 139, 141, 143, 147, 166, 177 a
179, 181, 184, 192, 197, 215, 227 e 234/2003 (Deputado Paulo Piau);
190, 220, 285 a 287 e 288/2003 (Deputado Sebastião Navarro Vieira).
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
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei
n° 7/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão). O Projeto de Lei n°
13/2003 deixa de ser apreciado em virtude de requerimento aprovado
pelo Plenário, solicitando a retirada de tramitação da matéria. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucional idade, juridicidade e legalidade dos
Projetos de Lei n

o
s 15/2003, com as Emendas n os 1 e 2, e 66/2003

(relator: Deputado Leonardo Moreira); e 38/2003 com a Emenda n° 1
(relator: Deputado Bonifácio Mourão). O Projeto de Lei n° 26/2003 é
convertido em diligência ao Secretário de Planejamento e Gestão e ao
autor, em atenção a requerimento do relator, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, aprovado pela Comissão. O parecer sobre o Projeto
de Lei n° 45/2003 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de
prazo regimental pelo relator, Deputado Bonifácio Mourão. Os
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Projetos de Lei n os 29 a 32, 47, 51 e 52/2003 são retirados da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Leonardo Moreira,
aprovado pela Comissão. Passa-se à 30 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Bonifácio Mourão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
regulamentado o art. 21 da Lei n° 13.085, de 1998; e Ermano Batista,
solicitando que a Comissão não receba mais de uma vez
requerimento de retirada de pauta da mesma proposição; e não
delibere sobre requerimento de retirada de pauta quando o prazo
restante da Comissão for igual ou inferior a cinco dias. 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 26/3/2003, às 14h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista - Gustavo

Valadares - Bonifácio Mourão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

309/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em

epígrafe altera a Resolução n° 5.176, de 6/11/97, que contém o
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, criando a Comissão Permanente de Legislação Participativa.

Aprovada em 1° turno na forma do Substitutivo n.° 1, a matéria
retorna à Mesa da Assembléia para exame e parecer, nos termos do
art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno. Ao final deste parecer,
apresentamos a redação do vencido em 1° turno, que é parte desta
peça opinativa.

Fundamentação
A proposição em exame, inspirada em iniciativa semelhante da

Câmara dos Deputados em 2001, tem como objetivo a
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democratização do parlamento, por meio da criação de
mecanismos pelos quais as sugestões oriundas na sociedade civil
poderão se transformar em projetos de lei.

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados,
em seu pequeno período de funcionamento, já apresentou projetos de
relevante interesse público, como os que listamos a seguir:

Projeto de Lei Complementar n° 311/2002 (Sugestão n° 3/2001, da
Federação de Associações e Departamentos de Aposentados e
Pensionistas do Estado de São Paulo - FAPESP), que dispõe sobre
revisão, reposição de valores e manutenção dos seguros da
Previdência Social e dá outras providências;
Projeto de Lei n° 6.548/2002 (Sugestão n° 12/2001, da

Confederação dos Trabalhadores da Agricultura - CONTAG), que
dispõe sobre regras de contribuição e de acesso aos benefícios
previdenciários dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no Regime
Geral da Previdência Social, altera dispositivos das Leis n os 8.212 e
8.213, ambas de 24/7/91, e dá outras providências;

Projeto de Lei Complementar n° 294/2002 (Sugestão n° 2/2001, da
Coordenação Nacional dos Mutuários e de Defesa da Moradia), que
dispõe sobre as novas regras do Sistema Financeiro da Habitação e
dá outras providências;

Projeto de Lei Complementar n° 270/2001 (Sugestão n° 4/2001, do
Fórum das Organizações Não Governamentais Ambientalistas do
Distrito Federal e Entorno), que altera a Lei Complementar n° 94, de
19/2/98, que dispõe sobre a Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno - RIDE - e sobre o Programa Especial de
Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, e dá outras
providências;

Projeto de Lei n° 5.828/2001 (Sugestão n° 1/2001, da Associação
dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE), que dispõe sobre a
informatização do processo judicial e dá outras providências.

Além da transformação de sugestões em projetos de lei, outra
possibilidade de atuação da Comissão é o envio da matéria para outro
agente político, quando o assunto não for de iniciativa parlamentar.
Como exemplo, pode ser citada a Sugestão n° 20, de 2001, do
Sindicato dos Especialistas do Magistério Oficial do Estado de São
Paulo - UDEMO -, que propõe a regulamentação do direito de greve e
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do dissídio coletivo dos servidores públicos civis. Recebida pela
Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, a
sugestão foi encaminhada ao Presidente da República, a quem cabia
a iniciativa privativa de regulamentar o que propunha o sindicato.

No projeto em exame, de acordo com a redação que se propõe para
o art. 289, § 10, do Regimento Interno, a Comissão desta Casa
também poderá encaminhar sugestões a outros agentes políticos,
entre as quais matérias consideradas relevantes para o exercício da
iniciativa privativa.

Como se percebe, a Comissão de Legislação Participativa da
Câmara dos Deputados já apresenta resultados animadores. A
comissão semelhante a ser criada na Assembléia mineira, a exemplo
da sua inspiradora, deverá representar um novo e importante
instrumento para o aprimoramento das relações entre o parlamento e
a sociedade.

Com o intuito de aperfeiçoar o projeto, apresentamos ao final deste
parecer o Substitutivo n° 1, que acrescenta às competências da
Comissão a de receber sugestões para o aprimoramento dos
trabalhos parlamentares, além de prever a realização de audiências
públicas para debater as propostas a ela encaminhadas com toda a
sociedade. Sugerimos, também, no Substitutivo n° 1, a mudança do
nome da Comissão para Comissão de Participação Popular, por
entender que este define melhor as funções e ações do órgão que se
pretende criar nesta Casa.

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

Resolução n° 309/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, que

contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 101 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, fica acrescido do seguinte inciso XVI:
"Art. 101 -	.........................
XVI - de Participação Popular.".
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Art. 20 - O art. 102 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, fica acrescido do seguinte inciso XVI:
"Art. 102- ...............................................
XVI - da Comissão de Participação Popular:
a) a proposta de ação legislativa encaminhada à Assembléia

Legislativa, nos termos do art. 289;
b) a realização, com o acordo prévio da Mesa da Assembléia, de

consulta pública sobre assunto de relevante interesse;
c) o recebimento de sugestão visando a aprimorar os trabalhos

parlamentares.".
Art. 3° - O art. 288 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, fica acrescido do seguinte § 3 0, passando o art. 289 a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 288 - ............................................
§ 30 - Nas comissões e em Plenário, poderá usar da palavra para

discutir o projeto de lei de iniciativa popular, pelo prazo total de 60
(sessenta) minutos, o primeiro signatário ou aqueles que este houver
indicado.

Art. 289 - E facultada a entidade associativa da sociedade civil, com
exceção de partido político com representação nesta Casa, a
apresentação à Assembléia Legislativa de proposta de ação
legislativa.

§ 1° - A proposta a que se refere este artigo será encaminhada à
apreciação da Comissão de Participação Popular, que poderá realizar
audiência pública para discuti-Ia.

§ 2° - Aprovada a proposta, esta será transformada em proposição
de autoria da Comissão de Participação Popular ou ensejará, quando
for o caso, a medida cabível.

§ 3° - Será anexada à proposição de autoria da Comissão de
Participação Popular a proposição em tramitação que com ela guarde
identidade ou semelhança, desde que a proposta de ação que tenha
dado ensejo a sua apresentação pela Comissão tenha sido
protocolada anteriormente à apresentação da proposição de autoria
parlamentar.

§ 4° - Aplica-se à proposição de que trata este artigo o disposto no §
30 do art. 288.".

Art. 40 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 309/2003

Altera a Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, que
contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 101 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, fica acrescido do seguinte inciso XVI:
"Art. 101 -	 ..........................
XVI - de Legislação Participativa.".
Art. 20 - O art. 102 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, fica acrescido do seguinte inciso XVI:
"Art. 102- ...........................................
XVI - da Comissão de Legislação Participativa:
a) a proposta de ação legislativa encaminhada à Assembléia

Legislativa, nos termos do art. 289;
b) a realização de consulta pública sobre assunto de relevante

interesse, por determinação da Mesa da Assembléia.".
Art. 30 - O art. 288 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, fica acrescido do seguinte § 30 , passando o art. 289 a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 288 -	............................
§ 30 - Nas comissões e em Plenário, poderá usar da palavra para

discutir o projeto de lei de iniciativa popular, pelo prazo total de 60
(sessenta) minutos, o primeiro signatário ou aqueles que este houver
indicado.

Art. 289 - E facultada a entidade associativa da sociedade civil, com
exceção de partido político, a apresentação à Assembléia Legislativa
de proposta de ação legislativa.

§ 1° - A proposta a que se refere este artigo será encaminhada à
Comissão de Legislação Participativa para apreciação e, se aprovada,
será transformada em proposição de autoria da comissão ou ensejará,
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quando for o caso, a medida cabível.

§ 21 - Será anexada à proposição de autoria da Comissão de
Legislação Participativa a proposição em tramitação que com ela
guarde identidade ou semelhança, desde que a proposta de ação que
tenha dado ensejo a sua apresentação pela Comissão tenha sido
protocolada anteriormente à apresentação da proposição de autoria
parlamentar.

§ 31 - Aplica-se à proposição de que trata este artigo o disposto no §
30 do art. 288.".

Art. 40 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

-
0 Sr. Presidente despachou, em 25/3/2003, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Luiz Carlos de Souza Maia, ocorrido em Ouro Fino, em 21/3/2003. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Carlos Henrique Palomo, ocorrido em Ouro Fino, em 21/3/2003. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Roberto Neves da Silva, ocorrido em Campo Belo, em 6/3/2003. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA 15 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/3/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: la Fase
(Expediente): Ata - Questões de ordem - Correspondência: Ofícios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei n° 310/2003 - Requerimentos nos 247 a 27012003 - Requerimentos
do Bloco PT-PC do B e dos Deputados Ricardo Duarte, Miguel Martini
(4), Pinduca Ferreira (2), Adelmo Carneiro Leão (8), Ana Maria,
Antônio Andrade (10), Antônio Carlos Andrada (12), Antônio Genaro
(2), Antônio Júlio (ii), Fábio Avelar (2), Fahim Sawan, Jô Moraes,
Luiz Fernando Faria (ii), Maria Olívia (8), Olinto Godinho (3),
Wanderley Ávila (15), Luiz Humberto Carneiro (2), Chico Rafael (2),
Mauri Torres (9), Cecília Ferramenta (4), Dinis Pinheiro, Arlen
Santiago, Paulo Piau, Padre João, Sargento Rodrigues, Leonídio
Bouças, Leonardo Moreira (4) e Sidinho do Ferrotaco (2) - Proposição
Não Recebida: Requerimento do Deputado Ivair Nogueira -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, do
Trabalho, de Política Agropecuária e de Administração Pública e do
Deputado Dimas Fabiano - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Gil Pereira, Carlos Pimenta, Roberto Carvalho, Sebastião
Helvécio e Doutor Ronaldo - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Designação de
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta
de Emenda à Constituição n° 25/2003 - Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Indicação dos Titulares da FEAM e do El` -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação dos
Titulares da IRURALMINAS, do IMA, do ITER e do IDENE - Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação dos Titulares do
CETEC, da UTRAMIG, da Fundação Helena Antipoff, da Fundação
João Pinheiro e do IGA - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre
a Indicação dos Titulares da Fundação Clóvis Salgado, da FAOP, da
Fundação TV Minas Cultural e Educativa e do IEPHA-MG - Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação dos Titulares do DER-
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MC, do DETEL-MG e do DEOP-MG - Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação dos Titulares da ADEMG, da
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, do IPEM-MG e da
Loteria do Estado de Minas Gerais - Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Indicação dos Titulares da HEMOMINAS, da FUNED,
da FHEMIG, do IPSEMG e do IPSM-MG - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão
(7), Ana Maria, Antônio Andrade (10), Antônio Carlos Andrada (12),
Antônio Genaro (2), Antônio Júlio (11), Arlen Santiago, Cecília
Ferramenta (4), Chico Rafael (2), Dinis Pinheiro, Fábio Avelar (2),
Fahim Sawan, Jô Moraes, Luiz Fernando Faria (11), Luiz Humberto
Carneiro (2), Maria Olívia (8), Mauri Torres (9), Miguel Martini (4),
Olinto Godinho (3), Padre João, Paulo Piau, Pinduca Ferreira (2),
Sargento Rodrigues e Wanderley Ávila (15), Adeimo Carneiro Leão,
Leonídio Bouças, Leonardo Moreira (4), Sidinho do Ferrotaco (2);
deferimento - 2 a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem
- Discussão e Votação de Proposições: Requerimento dos Deputados
Alberto Pinto Coelho e Chico Simões; aprovação - Votação, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.520; requerimento do
Deputado Rogério Correia; deferimento; requerimento do Deputado
Rogério Correia; aprovação; questão de ordem; chamada para
verificação de quórum; existência de número regimental para votação;
discursos dos Deputados Rogério Correia, Miguel Martini, Chico
Simões, Antônio Júlio e Antônio Carlos Andrada; questão de ordem;
requerimento do Deputado Rogério Correia; questão de ordem; leitura
do veto; votação secreta; manutenção - Questão de ordem -
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 - Adalciever 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 - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
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Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio
Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Ohinto Godinho - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Mala.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h10min, a lista

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

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

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questões de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, gostaria que fosse
apreciado na reunião de hoje requerimento em que solicitamos
providências a respeito do fato acontecido na segunda-feira, no Rio de
Janeiro, em manifestação contra a guerra que causa indignação ao
mundo inteiro, pela prepotência dos Estados Unidos, que querem ser
o senhor do mundo. Esse país mostra claramente que os interesses
que o norteiam são econômicos e, em hipótese alguma, visam a
liberdade do Iraque. Na realidade, a liberdade é para o mercado e
para o capital norte-americano.

A Bancada do PT, além de apresentar o requerimento, apresentará
nota de repúdio, pois, na manifestação ocorrida na segunda-feira,
quatro estudantes mineiros foram presos no Rio de Janeiro: Pohiana
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Ladeia, Bárbara Almeida Flores, Marcelo Ribeiro e Maria Aparecida
de Sousa. Entendemos, como determinaremos no requerimento, que
o posicionamento desta Casa é fundamental. Vemos que a polícia e o
Governo do Rio de Janeiro, ao prender os estudantes, cometeram
outro absurdo, levando as três mulheres para Bangu 6, local
conhecido pela presença de criminosos. O jovem Marcelo foi levado
para a POLINTER. Estavam exercendo seu legítimo direito de se
manifestar pela paz, de repudiar a sangrenta agressão norte-
americana ao povo iraquiano, e foram presos por isso.

Tivemos outra informação: como na época do arbítrio e do estado de
exceção, esses jovens ficaram incomunicáveis durante 24 horas. Não
sabemos sequer se a integridade física deles está sendo mantida.
Vemos nas fotos que uma das jovens, Bárbara, está com a cabeça
enfaixada. A informação da policia é que teria sido chamuscada com a
bomba incendiária dos manifestantes.

Ao encaminharmos o requerimento e esta nota de repúdio,
queremos protestar contra a guerra, contra essa absurda agressão
norte-americana. Solicitamos um posicionamento desta Casa e da
Mesa, da qual V. Exa. faz parte. Os quatro estudantes são da PUC-
MG e da Universidade Federal de Uberlândia.

Diante disso, o Bloco PT-PC do B repudia a repressão política
desencadeada no Rio de Janeiro, ocorrida no dia 24/3/2003, no
Consulado dos Estados Unidos. Em um estado democrático de direito,
construído no passado recente de nossa história, à custa da luta e do
sacrifício pessoal de brasileiros que tiveram coragem de enfrentar a
ditadura opressora que assolou e massacrou a liberdade de nossa
gente, é impensável e absurda a atitude das autoridades. Queremos
nos solidarizar com os manifestantes e seus familiares, presos por
quererem viver num mundo onde a paz pavimente o caminho da
fraternidade e da justiça social.

Vamos encaminhar à Mesa o nosso pedido de providências para
que não se omita e aja diante dessa grave agressão. Muito obrigado.

O Deputado Miguei Martini - Acompanhei a denúncia feita pelo
Deputado Durval Angelo, mas, por conhecer a companheira Rosinha,
não só por ser do nosso partido, o PSB, mas também por saber de
suas idéias, de suas propostas, de sua forma de agir, seria bastante
democrático que pudéssemos obter outras informações e dados que

rÀ



791
nos permitissem formar um juízo a respeito do assunto. Não
podemos tomar como verdade apenas aquilo que a mídia noticia,
porque há outras versões do caso.

Vou contatar o Governo do Rio de Janeiro, falar com a companheira
e trazer para esta Casa as informações. Se houve a revelia das
orientações do Governo ou atitude nessa ordem, sem dúvida tomará
as devidas providências.

Não queremos tomar como verdade o fato nem negá-lo, porque não
temos dados suficientes sobre ele. Estou encarregado de buscar
essas informações e trazê-las a este Plenário, assim como as
providências que eventualmente forem tomadas. Tenho certeza, não é
orientação do Governo do Rio de Janeiro, da Governadora Rosinha.
Pelo contrário, faz parte do histórico de sua vida, desde a juventude, o
movimento de luta e combate ao imperialismo americano. Não estão
coincidindo as duas informações. Muito obrigado.

Correspondência
- O Deputadd Wanderley Ávila, 1°-Secretário 'ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Ronaldo Lage Magalhães, Prefeito Municipal de Itabira,
solicitando a derrubada do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.347.
(- Anexe-se ao Veto Total à Proposição de Lei n° 15.347.)

Do Cel. PM Alvaro Antonio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG,
prestando esclarecimentos solicitados por meio do Requerimento n°
3.456/2002, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Duncan Frank Semple, Assessor Especial do Ministro da
Saúde, encaminhando informações solicitadas por meio do Ofício n°
1.838/2002/SGM, DA CPI da Mineração Morro Velho.

Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da CEF, comunicando a prorrogação da vigência do contrato
firmado com a Secretaria de Turismo, relativo ao Programa Indústria
do Novo Milênio. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

T Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°310/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 971/2000)

Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal às empresas que
contratem empregados com idade entre quatorze e dezoito anos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Será concedido incentivo fiscal às empresas que

contratarem empregados entre 16 e 18 anos de idade, mediante a
assinatura da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.

Art. 20 - O incentivo será concedido pelo poder público estadual,
mediante a expedição de certificados que poderão ser utilizados pela
empresa contratadora para obter abatimento no pagamento de
tributos estaduais.

§ 1° - Para cada empregado contratado nos termos do art. 1 0 desta
lei, a empresa terá mensalmente um abatimento de 20% (vinte por
cento) calculados sobre o valor do salário mínimo vigente.

§ 2° - Para fazer jus ao incentivo, os contratados deverão estar
regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino.

Art. 30 - E vedada a utilização do incentivo fiscal para a empresa que
tenha entre os contratados, na forma desta lei, parentes
consangüíneos ou afins até o 1° grau, ascendentes ou descendentes
dos sócios-proprietários, cônjuge ou companheiro.

Art. 4° - O contribuinte que indevidamente se utilizar dos benefícios
desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a multa correspondente
a duas vezes o valor que deveria ter sido efetivamente recolhido aos
cofres públicos, sem prejuízos de outras sanções civis, penais ou
tributárias.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei que ora submeto a apreciação desta

augusta Casa tem por objetivo conceder incentivo de natureza
tributária às empresas que tenham em seus quadros empregados com
idade entre 16 e 18 anos.
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Tal incentivo será concedido por meio de certificados expedidos

pelo poder público estadual, os quais poderão ser utilizados pelos
beneficiários para abatimento no crédito tributário da Fazenda Pública
Estadual, nos limites estabelecidos.

O objetivo principal do projeto é incentivar a contratação de jovens
entre 16 e 18 anos, propiciando-lhes maiores oportunidades de
acesso ao mercado de trabalho, abrindo-lhes as portas para um futuro
promissor, longe da ociosidade, das drogas e da falta de perspectivas
e perto do trabalho, do estudo e do reforço da renda familiar.

O incentivo se daria por meio da expedição, pelo poder público
estadual, de certificados que poderiam ser utilizados pela empresa
para abatimento no pagamento de tributos estaduais. Entre estes se
incluem as taxas, a contribuição de melhoria, o ITBI, o IPVA e o ICMS.

A Constituição Federal, em seu art. 1 1, incisos III e IV, define os
fundamentos do estado democrático de direito, e entre estes
ressaltamos "a dignidade da pessoa humana", "os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa" e a "cidadania". Além desses
fundamentos, em seu art. 170, inciso VIII, a Carta Magna preceitua
que a "busca do pleno emprego" constitui princípio básico da ordem
econômica. Estabelece, ainda, em seus arts. 7°, inciso XXXIII, e 227,
§ 30, incisos 1, II e III, os deveres da família, da sociedade e do Estado,
In verbis":

"Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

§ 30 - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
- idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho,

observado o disposto no art. 7 0 , XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia do acesso do trabalhador adolescente à escola;

"Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
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XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze
anos, salvo na condição de aprendiz;".

Diante disso, entendo ser dever do Estado adotar as providências
necessárias para a implementação de políticas sociais objetivando
criar oportunidades de pleno emprego aos mineiros de qualquer idade,
motivo pelo qual submeto este projeto à análise percuciente de meus
ilustres pares. Cumpre-nos, entretanto, ressaltar a importância da
obrigatoriedade do contratado estar regularmente matriculado em
estabelecimento de ensino, por entendermos ser a educação um dos
deveres da família, do Estado e da sociedade, cabendo assim, à
empresa contratante e ao Estado exercerem a fiscalização sobre tal
requisito.

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

REQUERIMENTOS
N° 247/2003, do Deputado André Quintão, solicitando seja formulado

voto de congratulações com o Núcleo de Psicanálise e Práticas
Institucionais pelos trabalhos realizados em 30 anos de existência. (-
A Comissão de Saúde.)

N° 248/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Agência de Desenvolvimento de
Timóteo pela passagem de seus 10 anos de fundação. (- A Comissão
de Turismo.)

N° 249/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
regulamentação do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e
Repressão de Entorpecentes - FUNPREN.

N° 250/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
acelerada a celebração de convênio entre o Estado e a União para
que aquele realize leilão de bens apreendidos no combate ao tráfico
de entorpecentes. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização
Financeira.)

N° 251/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com a Maternidade Odete
Valadares pelos seus 48 anos de inauguração. (- A Comissão de
Saúde.)

N° 252/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Aécio Neves, Governador
do Estado, por sua participação no 4° Seminário Internacional do
Café, no Rio de Janeiro. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 253/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado a fim de que sejam
reiniciadas as obras do aeroporto regional da Zona da Mata. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 254/2003, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Maria Elvira, ex-Deputada Federal,
por sua designação para o cargo de Presidente do Conselho
Empresarial de Turismo da Associação Comercial de Minas Gerais. (-
A Comissão de Turismo.)

N° 255/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde a fim de que sejam destinados recursos
humanos para o combate à dengue em Divinópolis. (- A Comissão de
Saúde.)

N° 256/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas ao Sr. Alan de Freitas Passos, Legista do Instituto Médico-
Legal - IMIL -, informações relativas ao número de ossadas não
identificadas sob a guarda desse órgão e às providências para sua
identificação. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 257/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a diretoria do SINDAGUA-MG
pela eleição dessa diretoria. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 258/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas a que sejam elaborados os projetos
geométrico e geotécnico para a complementação da pavimentação da
rodovia que liga o Município de Bocaiúva ao Município de Diamantina.

N° 259/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas a que sejam elaborados os projetos
geométrico e geotécnico para a pavimentação da rodovia que liga a
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BR-135 ao Município de Patis.

N° 260/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas a que sejam elaborados os projetos
geométrico e geotécnico para a pavimentação da rodovia que liga o
Município de São Francisco ao Município de Pintópolis.

N° 261/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MO com vistas a que sejam elaborados os projetos
geométrico e geotécnico para a pavimentação da rodovia que liga o
Município de Juramento ao Município de Itacambira.

N° 262/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MO com vistas à elaboração de projetos geométrico e
geotécnico para pavimentação da rodovia que liga o Município de São
Francisco ao de São Romão.

N° 263/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas à elaboração de projetos geométrico e
geotécnico para pavimentação da rodovia que liga a sede do
Município de Espinosa ao seu Distrito de Itamirim e este à divisa da
Bahia.

N° 264/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MO com vistas à elaboração de projetos geométrico e
geotécnico para pavimentação da rodovia que liga o Município de
Monte Azul ao de Gameleiras.

N° 265/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas à elaboração de projetos geométrico e
geotécnico para pavimentação da rodovia que liga o Município de
Varzelândia ao de Ibiracatu.

N° 266/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas à elaboração de projetos geométrico e
geotécnico para pavimentação da rodovia que liga o Município de
Bocaiúva ao de Guaraciama.
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N° 267/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja estadualizada,
incluída na malha conservada pelo DER-MG e pavimentada a rodovia
que liga o Município de Porteirinha ao Município de Riacho dos
Machados.

N° 268/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas a que
seja asfaltada a estrada que liga a BR-1 16 ao Município de Pavão e a
estrada que liga os Municípios de Teófilo Otoni, Frei Gaspar e Ouro
Verde à MG-347.

N° 269/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo aos Ministros da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil com
vistas à disponibilização de recursos provenientes da Contribuição de
Intervenção sobre o Domínio Econômico para aplicar na recuperação
da malha rodoviária do Estado.

N° 270/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Diretor do jornal "Gazeta do Norte" pela
publicação da milésima edição desse veículo de comunicação.

Do Bloco PT-PC do B, solicitando seja realizada pela Assembléia
Legislativa consulta pública com vistas a que sejam definidas as
prioridades do Estado para o Plano Plurianual de Governo - PPA
2004/2007 - do Governo Federal.

Do Deputado Ricardo Duarte, solicitando seja realizado pela Escola
do Legislativo curso de formação e aperfeiçoamento destinado a
agentes políticos municipais, professores, estudantes e cidadãos de
diversos municípios do Pontal do Triângulo Mineiro.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Miguel Martini (4), Pinduca Ferreira (2), Adelmo Carneiro Leão (8),
Ana Maria, Antônio Andrade (10), Antônio Carlos Andrada (12),
Antônio Genaro (2), Antônio Júlio (11), Fábio Avelar (2), Fahim
Sawan, Jô Moraes, Luiz Fernando Faria (11), Maria Olívia (8), Olinto
Godinho (3), Wanderley Ávila (15), Luiz Humberto Carneiro (2), Chico
Rafael (2), Mauri Torres (9), Cecília Ferramenta (4), Dinis Pinheiro,
Arlen Santiago, Paulo Piau, Padre João, Sargento Rodrigues,
Leonidio Bouças, Leonardo Moreira (4) e Sidinho do Ferrotaco (2).

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

Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja realizado nesta Casa
seminário para tratar do combate às drogas e da ajuda aos
dependentes químicos. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, do Trabalho, de Política Agropecuária e de
Administração Pública e do Deputado Dimas Fabiano.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, o

que me traz a esta tribuna é dizer da alegria que tivemos na última
sexta-feira em Montes Claros.

Esta Assembléia, por meio da Comissão de Transporte, fez uma
audiência pública em nossa universidade, a UNIMONTES, na qual
estiveram presentes o Ministro dos Transportes, Deputado Anderson
Adauto; o Secretário de Transportes e Obras Públicas, Deputado
Agostinho Patrús, representando nosso Governador Aécio Neves; o
Senador Hélio Costa; o Senador Aelton Freitas; o Vice-Presidente da
República, José Alencar; o Presidente da Comissão de Transportes
da Câmara Federal, Deputado Romeu Queiroz; o Deputado Cleuber
Carneiro; o Deputado Athos Avelino. Também compareceram os
Deputados Estaduais da região, Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Ana
Maria. Estavam presentes, ainda, os Deputados da Comissão,
Adalclever Lopes, Doutor Viana, Célio Moreira, Rogério Correia, entre
outros.

Em uma audiência pública muito prestigiada, com a presença de
mais de 50 prefeitos, além do representante do Diretor-Geral do DER-
MG, Sr. Renato, levamos a nossa reivindicação ao Ministro e ao
Secretário de Estado. O Ministro Anderson Adauto já autorizou o
reinício dos serviços de melhoramento e restauração da BR-365 nos
trechos entre as BRs-122, 135 e 251, ou seja, desde a cidade de
Montes Claros até a divisa de Minas Gerais com Goiás e o trecho da
BR de Montes Claros até a MG-161. A ordem foi dada à própria
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Construtora Barbosa Meio, que está trabalhando nesse trecho. O
reinício dos trabalhos será nesta semana.

Autorizou também, na BR-251, que liga Francisco Sé a Montes
Claros, projeto de restauração e melhoramento dessa rodovia.
Autorizou a Coordenadoria da 6 UNIT-MG a adotar os procedimentos
necessários para a restauração, os melhoramentos e os projetos.
Além disso, autorizou restauração da BR-135, que liga Montes Claros
a Joaquim Felício. A obra do projeto de restauração e melhoramento
está sendo feita pelo Governo do Estado, por meio do DER-MG e da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas. O Ministério dos
Transportes fará a licitação dessa obra. E, em convênio com a
Secretaria de Transportes e Obras Públicas, autorizou uma carta-
convite para que, num trecho perigoso entre Francisco Sé e Montes
Claros, fosse feita a fresagem da BR-251. Foi altamente produtiva a
ação dos Deputados da região e da Comissão.

Agradecemos ao Ministro Anderson Adauto e ao Governador do
Estado, na pessoa do Secretário Agostinho Patrús.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. pela
acolhida do Reitor Paulo. Parabenizo também o Ministro Anderson
Adauto que, de pronto, atendeu o pedido de V. Exa. Houve grande
participação de Vereadores e Prefeitos do Norte de Minas.

O início imediato das obras foi determinado. Conversamos a
respeito da BR-251 e da BR-135.

Estive em Diamantina e nas cidades do vale do Jequitinhonha nesse
final de semana. No retorno, perdi o pneu do carro. Havia três carros
enfileirados no trevo da BR-040, em São José da Lagoa, com destino
a Curvelo, e havia muitos buracos, crateras na verdade. As pessoas
correm sério risco ali.

O Ministro disse que atenderia esse pleito. E que já estava
determinando os levantamentos para a recuperação dessas rodovias
a fim de não ficarmos apenas na operação tapa-buraco. Há trechos
que precisam de recuperação. Encaminhamos ofício ao Ministro
Anderson Adauto, por meio da Comissão, solicitando medidas
emergenciais no trevo da BR-040 até Curvelo e de Curvelo até Felício
dos Santos. De Corinto a Joaquim Felício parece que foi feita uma
operação tapa-buraco. Isso não resolverá. E preciso que se faça a
recuperação dessa estrada.
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Ao mesmo tempo, agradeço a V. Exa. por nos receber em sua

residência, por sua acolhida calorosa, pela atenção especial de sua
esposa, que foi muito carinhosa e generosa para com os
parlamentares e autoridades. Portanto, parabenizo-o mais uma vez.
Estamos juntos nessa luta, Deputado Gil Pereira, porque a malha
rodoviária de Minas precisa ser recuperada imediatamente.

No próximo final de semana, o Ministro Anderson Adauto estará no
Sul de Minas. Solicitei atenção especial à estrada que liga Bambui a
Iguatama e a Pains, verdadeiro corredor da morte, que precisa de
interferência urgente. O Ministro ficou de marcar uma visita àquele
trecho. Na sexta-feira, não sei se a Comissão irá se reunir, mas, como
recebi convite do Ministro, farei o possível para colaborar com essas
cidades que estão pedindo socorro.

O Deputado Gil Pereira - Deputado Célio Moreira, agradeço o seu
aparte e empenho junto à Comissão e ao Ministro. A Comissão fará a
segunda audiência pública em Poços de Caldas, às 10 horas. Após a
reunião, iremos até Alfenas, para que o Ministro possa ver In loco" a
situação dessa estrada.

Enalteço a parceria do Governador Aécio Neves, do Secretário
Agostinho Patrús e do Ministro Anderson Adauto, que disse bem claro
em Montes Claros que as rodovias federais e estaduais precisam ser
restauradas. Em primeiro lugar, os buracos devem ser tapados,
porque se trata de uma emergência. Para isso, contou com o apoio do
Governador Aécio Neves, por meio do DER-MG. O serviço definitivo,
que é o recapeamento, virá depois. Vamos rodar todo o Estado, de
norte a sul e de leste a oeste, a fim de visitar cidades e de verificar a
situação das estradas.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Deputado Gil Pereira,
solicito a sua interferência, a fim de que o Ministro possa incluir no
roteiro da visita do final de semana a estrada que liga os Municípios
de Bambuí, Arcos e Iguatama.

O Deputado Gil Pereira - Perfeitamente, Deputado Célio Moreira.
Falarei por telefone com o Ministro, que tem demonstrado muita boa-
vontade. Posteriormente, darei retorno a V. Exa.

O Deputado Wanderley Ávila (em aparte) - Obrigado, Deputado Gil
Pereira pelo aparte que me foi concedido. Faço coro com suas
palavras. Tenho grande admiração pela persistência de V. Exa., pela
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vontade e gana do Deputado Carlos Pimenta, que, no mandato
passado, ingressou em juízo, além de ter marcado audiência com a
Promotoria Pública. O Deputado Doutor Viana ocupou esta tribuna
durante tantas e tantas vezes para abordar esse tema. Estivemos
sempre juntos e ao seu lado, fazendo-lhe coro. Contamos, quanto
retornamos da nossa Pirapora e de Várzea da Palma, 116 carros
quebrados, no trecho de Corinto até o trevão. Isso é um absurdo. Mas
não foi por falta de os parlamentares mostrarem o que vivem todos os
finais de semana.

O que faltava era a sensibilidade de um homem político no exercício
de uma função pública. Faltava estar no lugar certo um homem certo,
conhecedor profundo dos problemas enfrentados pelo Brasil. Essa
pessoa chegou com espírito de trabalho, buscando resolver os
problemas e encontrar soluções. Por um longo período, foi atacado
por essa mesma imprensa que no ataca a cada dia.

Essa pessoa chama-se Deputado Anderson Adauto. Faltava um
Ministro que tivesse sensibilidade de um Ministro para que esse
assunto de tamanha importância fosse resolvido.

Parabenizo-o e reitero minha admiração por V. Exa., Deputado Gil
Pereira, por sua sensibilidade. Congratulo-me também com a bancada
do Norte de Minas e com o Deputado Arlen Santiago pelo brilhante
trabalho desenvolvido anteriormente como Presidente da Comissão
de Transporte. Hoje, colhemos o fruto do trabalho realizado por V.
Exa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Gil Pereira,
temos acompanhado com determinação e verificado a boa vontade
que V. Exa. tem tido com relação as nossas estradas. Ressalto as
palavras do Deputado Wanderley Ávila. Graças à sensibilidade do
Ministro, estamos esperançosos. O Sul de Minas aguarda com muita
ansiedade. Há muitos anos não contamos com a presença de um
Ministro dos Transportes. Estivemos em Brasília por 5, 6 ou 10 vezes
e nem sequer resposta obtivemos. Agora é diferente. A nossa região
conhecerá esse grande homem público, que saberá da tristeza por
que os municípios estão passando por terem a pior rodovia do País: a
BR-459, que liga Poços de Caldas a Itajubá.

Temos certeza absoluta de que o povo conta as horas para a
chegada do Ministro. Somente assim, com as presenças de S. Exa.,



802
de nossa Comissão e dos Deputados da região, resgataremos o
sentimento maior de respeito ao cidadão e àqueles que perderam
seus familiares em acidentes. Estaremos lá, convocando a todos,
Prefeitos e Vereadores, para participarem de acontecimento inédito,
que é a visita do amigo Ministro Anderson Adauto, que tão bem dirigiu
os destinos desta Casa. Fazemos questão de recepcionar S. Exa. e
demais Deputados para que juntos formemos uma bancada de
respeito para garantir o que Minas precisa: a recuperação de nossas
rodovias. Temos a maior malha viária do Brasil. Muito obrigado.

O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva
e dou testemunho do seu trabalho sério, desde a legislatura passada,
quando reivindicava ao Ministério dos Transportes a melhoria da BR-
459 e de outras rodovias do Sul de Minas. Se Deus quiser, o Ministro
Anderson Adauto estará lá, dando boas notícias e atendendo às
solicitações dos Deputados e do povo sul-mineiro. Estaremos em
Poços de Caldas no sábado, às 10 horas, e posteriormente em
Altenas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Cumprimento o Deputado Rêmolo

Aloise, que preside os trabalhos, e todo o povo mineiro.
O Governador Aécio Neves tem diante de si um grande desafio, que

é o de receber o Estado com uma divida enorme e déficit programado
até o final do ano em torno de R$2.400.000.000,00. Apesar da
impossibilidade de promover um enxugamento maior da máquina
administrativa, o que demandaria a dispensa de milhares de
funcionários, e diante da recessão instalada no país, da morosidade
das ações do Planalto Central e da crise mundial cada dia mais grave,
entendemos que três setores devem merecer um plano de ação
emergencial. O primeiro deles foi desencadeado nesta semana, com o
anúncio do programa emergencial de segurança pública. No Palácio
da Liberdade, tomamos conhecimento de algumas ações do Governo
para conter a violência desenfreada. No último final de semana houve
quase 30 homicídios em Minas. Em pouco mais de 3 anos, o número
de ocorrências policiais passou de 100 por 100 mil habitantes para
1.000 por 100 mil. Ouvimos do Governador medidas importantes, que
merecem o apoio desta Casa para os projetos que chegarão. O
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aumento do número de vagas para policiais militares é
fundamental, pois o bandido só sente respeito diante da presença do
policial militar. Se o policial não está patrulhando as ruas, certamente
o índice de criminalidade aumentará. Outra medida é a construção de
três penitenciárias de segurança máxima com mais 1.200 vagas em
Minas, além da criação da guarda penitenciária, com a retirada dos
policiais militares e civis de dentro dos presídios para ajudarem no
combate à criminalidade. De maneira especial, tivemos o anúncio da
criação de unidades policiais para proteger as escolas. Com certeza
os jovens de Minas Gerais, principalmente os que freqüentam as
escolas públicas, estão muito mais vulneráveis à ação do
narcotraficante.

As portas das nossas escolas - isso quem diz não é o Deputado,
mas pesquisas realizadas pela imprensa mineira -, são ponto
verdadeiros criminosos, de narcotraficantes que vendem cocaína,
maconha e "crack". Esses bandidos não estão se contentando em
ficar apenas nas portas das escolas, oferecendo drogas aos jovens,
estão adentrando-as e agredindo os estudantes, como aconteceu em
Montes Claros, na E.E. Carlos Albuquerque.

Essa guarda específica será composta de policiais militares e civis.
Fico feliz, porque é uma atitude para corroborar a lei de nossa autoria:
a criação das rondas escolares com o policial militar, o professor, o
médico e o assistente social para o jovem.

O Governador anunciou que está empenhado em terminar o centro
de educação dos menores infratores. Já está em construção um
centro em Montes Claros, um em Governador Valadares e outro em
Teófilo Otôni. Será construído um na RMBH.

A construção do centro de Montes Claros é nossa luta antiga.
Chegamos a doar um terreno à Prefeitura Municipal. Fomos a Brasília
e estivemos com os ex-Governadores, por várias vezes. Graças a
Deus, veremos terminada a construção dessa escola - não cadeia de
menores, mas escola de reeducação dos menores infratores.
A segurança pública torna-se verdadeira prioridade para o

Governador Aécio Neves. Esse programa foi anunciado. Existem
outros que devem merecer uma atenção especial do Governador. Um
programa emergencial para atender à saúde pública. Estive ontem
com o Secretário Marcos Pestana, que falou da sua dificuldade em
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atender às várias reivindicações de Prefeituras e regiões do Estado
que chegam à Secretaria da Saúde todos os dias.

Particularmente no Norte de Minas, vivenciamos um momento de
exceção na saúde pública. Muitas cidades nem sequer possuem um
instrumento para dar socorro aos doentes: a ambulância, que, na
visão distorcida de uma minoria, não é programa de Governo,
portanto, não deveria ser distribuída aos municípios.

Em nossa região, enfrentamos, Deputado Doutor Ronaldo, médico
que conhece bem o problema, situação como a de Campo Azul, de 5
mil habitantes, que nem sequer tem um ambulatório, um posto de
saúde. O único instrumento que possuía para dar assistência aos
doentes era uma ambulância. Hoje está totalmente inadequada para o
transporte de doentes. Como fazer?

Tenho fotos, vídeos, ofícios do Prefeito e de Vereadores, mostrando
que os doentes estão sendo transportados em carrocerias de
caminhões ou caminhonetes. Como Campo Azul, a maioria das
cidades também enfrenta esse problema.

O Deputado Arlen, que se encontra nesta Casa e é médico em
nossa região, sabe que 60 das 82 Prefeituras do Norte de Minas não
têm a estrutura mínima para oferecer boa saúde ao povo. Havia
apenas uma ambulância doada na época do Governo Eduardo
Azeredo, há cinco ou seis anos. Hoje, nem sequer conseguem um
veículo para transportar os doentes.

O Governador Aécio Neves tem de entender que, neste momento de
dificuldades, é necessário haver superação e recursos oriundos de
onde for, ou seja, emprestados ou provenientes do Governo Federal.
Temos de garantir assistência mínima à saúde de milhões de pessoas
que estão morrendo, sem condição de atendimento. Esse é o segundo
plano emergencial que tem de ser feito.

O terceiro plano que entendo ser também prioritário do Governo do
Estado é o de assistência aos municípios, para que possam ter as
suas estradas vicinais, as vias de acesso e as estradas usadas para
transporte escolar com mínimas condições de trafegabil idade.
Observamos, em nossa região, o colapso total do transporte escolar:
não há ônibus. Os municípios fazem o transporte dos alunos da rede
estadual absolutamente por conta própria. Não há ajuda do Governo
do Estado. Muitos municípios transportam praticamente 80% dos
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alunos da rede estadual e apenas 20% da rede municipal. Sem
ônibus, sem estradas e sem dinheiro para comprar combustível,
gasolina, óleo diesel, observa-se o colapso na rede pública estadual
em Minas Gerais, que, num passado muito recente, foi o orgulho de
nosso Estado. Hoje, entre todos os Estados, ocupa posição inferior na
escala de assistência e de serviços prestados à educação pública.

Faço essas afirmações em tom de cobrança e baseado naquilo que
chega ao meu gabinete, ou seja, nas solicitações que recebo
diuturnamente de Prefeitos, Vereadores e lideranças. Segurança
pública é prioridade em Minas Gerais. Há dois anos um Promotor foi
executado sumariamente no centro de Belo Horizonte. Não queremos
ver os Juízes de Direito, os Promotores, ou melhor, as nossas
autoridades nem a população da Capital, dos grandes centros, das
pequenas cidades, à mercê dos criminosos, dos traficantes. E
necessário coragem, peito para encarar; é necessário dinheiro e
recursos para lançar um programa ousado como o de Minas Gerais.
Por isso, está de parabéns o Governador Aécio ao atender à principal
reivindicação do povo mineiro, que já não consegue sair de casa nem
deixar os seus filhos irem às escolas e andarem livremente sem temor
pelas ruas.

Essa é a primeira reivindicação e prioridade para o Estado. A
segunda, que é também importante, é a saúde pública, que está em
colapso, numa situação precária, difícil. A terceira é a assistência aos
municípios, para que não parem e consigam oferecer transporte
escolar. E preciso devolver a Minas Gerais um lugar glorioso na
educação pública - taça que tínhamos em mãos. Hoje, estamos em
posição inferior no que diz respeito ao oferecimento de estudo digno
aos alunos, ou seja, a nossos filhos.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
• Deputado Roberto Carvalho - Presidente Rêmolo Aloise, meu

amigo atleticano Wanderley Ávila, colegas presentes, Jô Moraes, por
meio da qual homenageamos o glorioso PCdoB, que ontem fez
aniversário, razão por que sofremos com a sua ausência, mais do que
justificada, ontem à noite, colegas da imprensa e das galerias, aqueles
que se encontram sintonizados na TV Assembléia, três assuntos
trazem-me a esta tribuna. Primeiramente, gostaria de solicitar fosse
inscrito nos anais da Casa o editorial do "Estado de Minas" de hoje.
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Muito tem-se falado dessa famigerada e infeliz guerra do Sr.
Saddam. O "Estado de Minas" fez um editorial muito feliz intitulado "O
petróleo sob a bota americana", onde gostaria de destacar:
"Comandando uma máquina de guerra, que custa (em tempos de paz)
US$400.000.000.000,00 por ano, Bush se sente o dono do mundo.
Mas essa guerra é "a visão com a qual a geração dominante na Casa
Branca encara a vida", diz o Prof. Joseph Nye Jr., da Universidade de
Harvard. Os custos da reconstrução diretos e indiretos dessa aventura
bélica para o Tio 5am pôr a bota no Oriente Médio podem variar de
US$900.000.000.000,00 a US$1.900.000.000.000,00, segundo os
tecnocratas de Wall Street, sem falar dos reflexos sobre toda a
economia mundial. O que virá depois? Segundo o documento "The
National Securiy Strategy of the USA", está pronto o virtual domínio
estratégico e operacional dos Estados Unidos sobre o oceano
subterrâneo de petróleo (Irã, Síria, Líbia, Egito e Arábia Saudita)."
Esse editorial foi muito feliz. Aliás, guerra nenhuma é justificável,
principalmente uma como essa.

Gostaria de tratar de mais dois assuntos. Ontem, falou-se aqui das
estradas. As nossas encontram-se em situação caótica. Nesse fim de
semana, fui a Barra Longa discutir com Prefeitos a respeito da
implantação da Estrada Real. A estrada que liga Belo Horizonte a
Ouro Preto, com mais algumas chuvas, ficará intransitável. Em vários
trechos, temos crateras próximas à rodovia, inviabilizando
praticamente o tráfego, se chover um pouco mais. Aliás, agradeço o
Deputado Gil, que fez elogios às ações do Governo Lula. Ou
passamos a ter uma intervenção nas estradas estaduais e federais -
um esforço quase que de guerra, já que infelizmente essa palavra
está na moda - ou nossas estradas, principalmente as mineiras, que
são o entroncamento nacional, ficarão intransitáveis, como no período
das chuvas.

Falando sobre a Estrada Real, uma das grandes vocações de
Minas, indiscutivelmente, é a questão do turismo.

Uns amigos franceses diziam que em Minas temos o maior potencial
turístico do País. Discutíamos a possibilidade da reconstrução, em
termos de caminhada e roteiro turístico, da Estrada Real. Há algumas
semanas falávamos do profissionalismo dos funcionários da
Assembléia Legislativa. Gostaria de homenagear aqui um funcionário
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da Assembléia, um consultor, que fez um trabalho a respeito da
Estrada Real. Infelizmente, as autoridades constituídas, tanto Governo
Federal quanto Estadual, não deram nenhum apoio. José Raphael
Olivé elaborou um roteiro histórico extraordinário, com todo rigor
científico, montando um guia de caminhada da Estrada Real, pegando
o primeiro trecho que vai do Rio de Janeiro a Juiz de Fora. A Estrada
Real pode se transformar em um dos maiores caminhos da
humanidade. Temos um livro sobre as grandes caminhadas da
humanidade que traz a caminhada de Santiago de Compostela, a
caminhada da Muralha da China e outras.
Com o turismo envolvendo a caminhada de Santiago de

Compostela, a Espanha fatura, por ano, U$6.000.000.000,00. Cerca
de 250 mil pessoas caminham naquela região por ano. A idéia era
transformarmos a Estrada Real em uma das grandes caminhadas da
humanidade e num grande roteiro turístico saindo do Rio, indo a Ouro
Preto e depois até Diamantina. Abrangemos dois Estados e quase
200 municípios. Isso poderá incrementar o turismo e o comércio de
toda a região. Fizemos uma reunião, contactamos o Governo do
Estado e queremos levar isso à frente. Mas esse projeto só dará certo
se tivermos envolvimento de todas as Prefeituras Municipais, do
Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro e do Governo Federal.
Homenageio esse funcionário que fez um trabalho extraordinário,
custeado por ele próprio. Trarei para que todos possam conhecer
esse trabalho belíssimo, que traz toda a retrospectiva histórica.
Recuperou os mapas desde 1800, fazendo um trabalho científico,
histórico, recuperando inclusive toda a história da região. Para
completar esse trabalho falta o trecho de Juiz de Fora a Ouro Preto e
de Ouro Preto a Diamantina. Tenho certeza de que juntos, com o
apoio desta Casa, faremos com que todo esse roteiro e essa
caminhada não seja apenas um sonho de alguns, mas uma realidade.

O Governo Lula pretende criar, nos seus quatro anos de mandato,
cerca de um milhão de empregos envolvendo o turismo. Seguramente
a Estrada Real será um dos roteiros prioritários dessa nova fase do
Brasil.

Outro assunto que gostaria de abordar é sobre a questão do
funcionalismo e dos serviços públicos. Em reunião passada abordei
alguns aspectos desse tema. O servidor público é tão vitima quanto a
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população. O usuário do serviço público é muito mais vítima que
propriamente usuário.

Gostaria de levar aos lideres e ao Governo a proposta de partir para
uma outra concepção de serviço público, em que os servidores
possam participar da própria administração e não sejam meros
observadores daquilo que ocorre. No Brasil, as leis e a cidadania
estão infinitamente atrasadas.

Com relação aos agentes públicos, sejam Prefeitos, Secretários,
administradores ou Governadores, não há nenhum tipo de
penalização para aquelas ações que porventura pratiquem e que
tragam prejuízo ao erário público. Não existe o conceito de julgar as
ações desses administradores. Hoje, no máximo, recuperamos a
questão da consciência no sentido da fiscalização da máquina pública
e de impedir-se a corrupção no serviço público. Estamos longe de
uma fiscalização efetiva e de um controle social por parte da
população.

Por exemplo, quando se fala em plano de carreira - e estamos
debatendo esse tema na Casa - e na avaliação dos servidores
visando à progressão na carreira, vemos que o tema causa grande
polêmica. Qual participação ou interferência têm os usuários dos
serviços públicos da área de saúde na gestão desse setor por parte
dos servidores? Poderíamos estender essa indagação aos serviços
sociais e a todas as outras áreas, inclusive a que trata do atendimento
ao público.

Propomos a discussão de planos de carreira e de política salarial
que mudem a concepção de servidor, para que não sejam meros
observadores daquilo que acontece na área pública. Nas Secretarias
e em outros órgãos, temos um gasto com custeio, com telefone, com
papel, xerox, etc. Qual incentivo teria o servidor público se
economizasse no órgão? Alguém presta contas disso?

Há um vazio absoluto sobre o tema, porque tanto os dirigentes
públicos quanto os servidores e principalmente os usuários, que
pagam pelos serviços públicos, não fazem um acompanhamento
desses gastos. Gostaríamos que a avaliação de desempenho de
quem trabalha no plano de saúde fosse feita pelos usuários. Então, o
grau de avaliação dos usuários do posto de saúde valeria um ponto na
progressão do servidor público.

rÀ



809
Com relação ao DER, por exemplo, o que esse órgão

economizasse, em termos de custeio, seria repassado como bônus
salarial para os próprios funcionários públicos. Hoje, para a máquina
pública, o dinheiro é de todos e de ninguém. Não é controlado. Nos
últimos 30 anos, a iniciativa pública, em termos de administração,
evoluiu e falou-se muito no controle de qualidade e na participação.
Para potencializar o lucro, a máquina administrativa privada envolveu
a participação do trabalhador, para que gerasse mais lucro, ou seja,
tivesse mais produtividade e economia, tudo com incentivo na folha
salarial.

Nesse período, no entanto, a máquina pública não teve nenhuma
evolução em termos de política de pessoal e de envolvimento dos
servidores. Temos um Governo novo que, a todo dia, vem com
questões aparentemente novas - e esperamos que sejam novas -
então, temos a expectativa de que esta Casa e o Governo possam dar
um passo rumo à qualidade, para mudar a relação com os serviços
públicos. Esperamos que os serviços públicos percorram o caminho
da profissionalização, da participação dos servidores e do
envolvimento de todos os usuários desses serviços no Estado. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio.
• Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, povo de Minas e

representantes, venho a esta tribuna para tratar especificamente de
três assuntos. Em primeiro lugar, compartilho com a Assembléia e
com o povo mineiro a convenção nacional do PDT realizada dia 21 de
março deste ano, no Rio de Janeiro.

Com o título de Unidade e Resistência, o PDT reuniu-se na sede
nacional com sua representação política, militantes, com a executiva,
Deputados Federais e Estaduais e Senadores, para, num ato
democrático, renovar a direção partidária do partido. Naquela
convenção, ao mesmo tempo que o PDT recoloca o engenheiro
Leonel Brizola na chefia do partido, toma a decisão de renovar os
comandos regionais e fazer convenções municipais ainda neste ano.

Com relação ao Governo Lula, do qual participamos e apoiamos, a
decisão da convenção é de apoiá-lo e à sua equipe, mas destacamos
a necessidade de o programa de governo ser exercido e
compartilhado pelos que acreditaram na mensagem de Lula. Ficou,
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portanto, muito claro e amplamente discutido que não se tratava de
apoio incondicional, mas irrestrito. Foram debatidos e valorizados dois
pilares. Trago a visão democrática não apenas no sentido mais amplo
da soberania e da cidadania. Que cada um de nós, em sua
representação partidária, possa fortalecer o pacto federativo. Nós,
Deputados do PDT, conseguimos, com grande alegria e muito
orgulho, a inclusão da nossa bancada estadual no diretório nacional
do partido.

A valorização do legislador estadual nas chapas nacionais do partido
podem constituir uma capilaridade de representação partidária mais
atuante, eficiente, com maior identificação do PDT, com
características regionais. Compartilho a grande conquista da Bancada
do PDT de Minas com esta Casa. Que, a cada convenção dos nossos
respectivos partidos, exercitemos essa prerrogativa!

Ainda nessa linha, Sr. Presidente, discutimos amplamente a questão
do trabalhismo no Brasil. Começamos com uma grande reflexão sobre
o sentimento da proteção social nos tempos modernos. O modelo
inicial, dos primeiros anos do século XX, 1902, surgiu quando
Bismarck apresentou uma forma de o Estado proteger o trabalhador, a
partir de uma contribuição, mas demorou cerca de 40 anos, para, na
década de 40, o brilhante trabalho de Sir William Beveridge trazer
para a Inglaterra o sentimento amplo da proteção universal. Nenhum
dos partidos que fundamenta sua verdade na valorização do
trabalhador pode abrir mão dessa marca, O PT, o PC do B, o PDT, o
PMDB, o PSB e tantos outros que vêem no trabalho a razão maior da
cidadania, e não na valorização do capital, devem ter nesse pilar um
instrumento fundamental para sua ação.

Essa noção do Estado de Bem-Estar Social, essa noção do "welfare
state" foi praticamente destruída na década de 60, com a idéia do
Consenso de Washington e a propagação das doutrinas do
"tatcherismo" e de Ronald Reagan, • a favor da divulgação do
neoliberalismo. Na convenção do PDT, de modo muito claro, Brizola
procurou reativá-la; para isso, contou com o apoio dos convencionais.

No Brasil, aquele movimento inicial da década de 20, em que
nasceu a Lei Elói Chaves, permitiu que, pela primeira vez, nossos
trabalhadores tivessem esse sentimento de proteção do Estado,
ainda, em segmentos estratégicos como o da área ferroviária. Pouco
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tempo depois, o movimento expandiu-se, por meio de nossas
queridas CAPs, que, na Presidência de Vargas, permitiram o primeiro
movimento trabalhista, de fato, do País, com a introdução dos
institutos. Embora tendo uma visão privilegiada de alguns setores do
trabalhismo, essa foi, sem sombra de dúvidas, a semente para que
cada um de nós cultivasse os movimentos populares e trabalhistas e
chegasse à nossa Constituinte com uma decisão extremamente
importante. Aqui quero, mais uma vez, fazer uma homenagem a
nossos constituintes de 1988, que, na contramão do sentimento
universal, garantiram ao nosso trabalhador e à nossa sociedade a
idéia da seguridade social, contemplando-os com a previdência e as
assistências médica e social.

A década de 90, com a eleição de ColIor, trouxe-nos uma grande
preocupação e, certamente, uma dose enorme de frustração. Agora,
cabe a cada um dos parlamentos, estaduais e nacional, a recondução
ao que a sociedade deseja de seus representantes.

Trouxe, esta tarde, um número que certamente aumentará a
responsabilidade de cada um dos 77 Deputados eleitos pelo povo
mineiro. O levantamento que fiz junto ao TRE sobre as eleições de
2002 - que nos permitiram estar juntos nesta Assembléia - revela
dados altamente instigantes para o exercício de nosso mandato. E
não sei se essa representação legítima que obtivemos é a causa da
raiva do exercício parlamentar despertada em tantos e tantos setores.

Nobres Deputados, nas eleições, foram às urnas 10.514.890
mineiros, para votar para Deputado Estadual. Exatamente 9.563.911
votos foram para os Deputados Estaduais, representando uma
percentagem de 90,96%. Em um sistema tão claro, quem poderia
contestar a legitimidade desses números? Se fizermos uma pequena
digressão histórica, retornando às eleições de 1994, perceberemos
que o índice de votos brancos e nulos para Deputado Estadual era de
39%. Nas eleições de 1998, mantiveram-se em 22%. Nessas últimas
eleições, ficou aquém dos 9%. Tenho a certeza de que isso enriquece
o mandato e o compromisso com o povo e com as bases de cada um
que está aqui. Esperamos que essa força de mais de 9.500.000
mineiros seja sempre a energia para nos permitir enfrentar as
decepções e os desapontamentos, na certeza de que o caminho
político garantirá uma qualidade de vida e uma situação mais justa e
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fraterna para o nosso povo.

Faço uma homenagem à Assembléia Legislativa. Não há estudos
científicos sobre isso, mas essa grande modificação no perfil do
eleitorado mineiro deve ter sido obtida a partir dos movimentos que
levaram a Assembléia de Minas a se interiorizar e a discutir os
grandes temas nacionais. Trago para esta Casa e para a Mesa, que
V. Exa. tão bem representa, a responsabilidade de fazer com que
Minas Gerais seja o primeiro Estado a discutir profundamente o novo
pacto federativo do nosso País. Desta tribuna, falamos tanto sobre a
guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, que nos machuca e nos
preocupa, mas há uma outra guerra que não é divulgada nos jornais e
que não dá ibope. Refiro-me à guerra da União contra os Estados.

Ontem, na reunião da Comissão de Fiscalização Financeira,
recebemos o Deputado Virgílio Guimarães, que nos trouxe o primeiro
apanhado das suas idéias para a abordagem de um tema tão
palpitante, sobre o qual seremos convocados a opinar: cobrar o
imposto de consumo, seja com o nome de ICMS, seja com o nome de
IVA, na produção ou no destino? Esses dados preocupam-nos muito.
Uma simples modificação pode significar para Minas Gerais uma
perda de mais de R$1.000.000.000,00. Devemos ter um sentimento
cívico e de mineiridade tão forte quanto o do Tiradentes e dos
emboabas que criaram o nosso Estado, para que possamos estar em
pé de igualdade com São Paulo, a fim de discutirmos essa grande
questão dos tributos. O número apresentando pela Secretaria da
Fazenda na reunião de ontem nos deixou escandalizados.

O repasse de recursos da União, entre voluntários e obrigatórios,
atingiu, no ano passado, a intima cifra de 0,78%. Conclamo a
Assembléia de Minas para discutir, de modo amplo, cívico, a
repactuação da nossa Federação. Não nos esqueçamos: na verdade
dos números, não há o que discutir. Os 77 Deputados eleitos tivemos
juntos 4154.780 votos. O Governador Aécio Neves foi eleito, no 1
turno, com pouco mais de 5.300.000 votos. Há de se respeitar o Poder
Legislativo, porque aqui 9.563.911 mineiros determinaram o que
queriam para nossa sociedade. E com esse entusiasmo que quero
discutir o pacto federativo, a nova visão do Brasil. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.
O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
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Deputadas, público que nos assiste, anteontem, pela manhã, no
programa Bom Dia Minas, da Rede Globo, tomei conhecimento de um
desastre ecológico, um crime contra o meio ambiente, ocorrido no rio
das Velhas, hoje amparado pelo Projeto Manueizão, da UFMG. O
noticiário mostrou grande mancha causada pelo metal branco, o
mercúrio, que, como é do conhecimento de todos, é tóxico e, nos rios,
mata e intoxica os organismos. Isso é um absurdo.

A imprensa diuturnamente mostra os abusos que ocorrem em
garimpos disseminados em todo o território nacional, enquanto esse
metal, usado na apuração do ouro e derramado em córregos e rios,
causa desastres como a perda de peixes e outros animais das águas
correntes.

Hoje, as bacias hidrográficas brasileiras, à semelhança do que
ocorre no Primeiro Mundo, são protegidas por leis ambientais. Em
nosso País, os comitês e subcomitês de bacias orientam as pessoas
que vivem próximas às nascentes, que se utilizam das terras
ribeirinhas, praticando atividades agropastoris, e, muitas vezes, usam
agrotóxicos, que, no período chuvoso, escorrem para dentro dos rios,
causando a destruição da fauna.

Portanto, considero o problema da gestão ambiental da mesma
forma que avalio os problemas da dengue e da AIDS. Existe, nesses
três problemas, um fator que os unem de forma dramática e perigosa:
o fator humano. O poder público gasta milhões de reais em
campanhas de defesa do meio ambiente, de orientação para evitar a
procriação do "Aedes aegypti" e no tratamento de pacientes
acometidos pela dengue em suas variadas formas de apresentação.
Gasta outros milhões de reais na prevenção e no tratamento da AIDS;
porém, o que vemos é triste. Os crimes ambientais aumentam a cada
dia, principalmente com os desmatamentos ilegais, as queimadas e a
formação de lixões em várias cidades.

O período das chuvas está passando, e, com o calor, outros focos
do mosquito surgirão, porque, infelizmente, por onde passo, noto a
intensa poluição ambiental, o que constitui possíveis focos de criação
do mosquito.

A AIDS apresenta níveis elevados de crescimento devido ao
comportamento de risco de algumas pessoas que, ou não se
previnem adequadamente, ou, sabendo serem portadoras da doença,
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não evitam situações de contágio.

Volto a insistir no fato de que existe, em todas as situações
mencionadas, o perigoso fator humano, que é, em grande parte,
cultural. E o "deixa-para-lá" brasileiro, acreditando que os problemas
não ocorrerão conosco, só com os outros.

E urgente e necessária a inclusão desses assuntos nos currículos
escolares, para formar nas crianças uma nova consciência e modificar
o comportamento prejudicial ao meio ambiente e à saúde. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

2 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

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

Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 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° 172/2003, da
Deputada Marília Campos, ao Projeto de Lei n° 310/2003, do
Deputado Fábio Avelar, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 26 de março de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 25/2003, do Deputado Neider Moreira e outros, que
altera o parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado
(acrescenta o ensino de Conceitos Básicos de Legislação Eleitoral nas
escolas públicas de ensino médio). Pelo BPSP: efetivo - Deputado
Neider Moreira; suplente - Deputado Ermano Batista; pelo Bloco PFL-
PPB: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado
Leonardo Quintão; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada Jô
Moraes; suplente - Deputado Weliton Prado; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado José Henrique; pelo PL:
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efetivo - Deputado Leonardo Moreira; suplente - Deputado Jayro
Lessa. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação dos Titulares da FEAM e do IEF.
Pelo BPSP: efetivo - Deputado Doutor Ronaldo; suplente - Deputado
Mauro Lobo; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Paulo Piau;
suplente - Deputado Leonardo Quintão; pelo Bloco PT-PC do B:
efetivo - Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputado
Laudelino Augusto; pelo PL: efetivo - Deputado José Milton; suplente -
Deputado Sidinho do Ferrotaco; pelo PTB: efetivo - Deputado Fábio
Avelar; suplente - Deputado Olinto Godinho. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação dos Titulares da RURALMINAS, do
IMA, ITER e IDENE. Pelo BPSP: efetivo - Deputado Luiz Humberto
Carneiro; suplente - Deputado Paulo Cesar; pelo Bloco PFL-PTB:
efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputado Padre João;
suplente - Deputada Maria José Haueisen; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado Chico Rafael; pelo PL:
efetivo - Deputado Jayro Lessa; suplente - Deputado Dinis Pinheiro.
Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação dos Titulares do CETEC, da
UTRAMIG, Fundação Helena Antipof, Fundação João Pinheiro e IGA.
Pelo BPSP: efetivo - Deputada Ana Maria; suplente - Deputado
Wanderley Ávila; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Sebastião
Navarro Vieira; suplente Deputado Gil Pereira; pelo Bloco PT-PC do
B: efetivo - Deputado Weliton Prado; suplente - Deputada Maria
Tereza Lara; pelo PL: efetivo - Deputado Sidinho do Ferrotaco;
suplente - Deputado Dinis Pinheiro; pelo PTB: efetivo - Deputado
Leonídio Bouças; suplente - Deputada Lúcia Pacifico. Designo. As
Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação dos Titulares da Fundação Clóvis
Salgado, da FAOP, da Fundação TV Minas Cultural e Educativa e do
IEPHA. Pelo BPSP: efetivo - Deputado Miguel Martini; suplente -
Deputado Domingos Sávio; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado

rs
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Alberto Bejani; suplente - Deputado Paulo Piau; pelo Bloco PT-PC
do B: efetivo - Deputado Biel Rocha; suplente - Deputado Weliton
Prado; pelo PMDB: efetivo - Deputado Bonifácio Mourão; suplente -
Deputado Ivair Nogueira; pelo PL: efetivo - Deputado Leonardo
Moreira; suplente - Deputado Jayro Lessa. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer Sobre a Indicação dos Titulares do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, Departamento
Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais e do Departamento
de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Djalma Diniz; suplente - Deputado Gustavo Valadares; pelo
Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Alberto Bejani; suplente -
Deputado Pinduca Ferreira; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo -
Deputado Laudelino Augusto; suplente - Deputado Roberto Carvalho;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado
Antônio Júlio; pelo PL: efetivo - Deputado Célio Moreira; suplente -
Deputado Dinis Pinheiro. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação dos Titulares da ADEMG, da IO-MG,
do IPEM-MG e da Loteria do Estado de Minas Gerais - Mensagem n°
40/2003. Pelo BPSP: efetivo - Deputado Alencar da Silveira Júnior;
suplente: Deputado Zé Maia; pelo Bloco PFL-PPB; efetivo - Deputado
Doutor Viana; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pelo Bloco
PT-PC do B: efetivo - Deputada Manha Campos; suplente - Deputado
André Quintão; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes;
suplente - Deputado Gilberto Abramo; pelo PTB: efetivo - Deputado
Arlen Santiago; suplente - Deputado Olinto Godinho. Designo. As
Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação dos Titulares da HEMOMINAS,
FUNED, FHEMIG, do IPSEMG e do IPSM-MG. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Fahim Sawan; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo
Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente
- Deputado Doutor Viana; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputado
Ricardo Duarte; suplente - Deputado Rogério Correia; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado José Henrique;
pelo PTB: efetivo - Deputado Ohinto Godinho; suplente - Deputado
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Arlen Santiago. 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 258 a 270/2003, 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
Administração Pública - aprovação, na 2 o Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°5 177 e 195/2003, do Deputado Adalciever Lopes,
179/2003, do Deputado Leonardo Quintão, e 20012003, da Deputada
Jô Moraes; de Política Agropecuária - aprovação, na P Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 34/2003 , do Deputado Gil Pereira,

e 117/2003, do Deputado Doutor Ronaldo; do Trabalho - aprovação,
na 3 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 175/2003, do Deputado
Adaiclever Lopes; e de Transporte - aprovação, na 3a Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 157 a 172/2003, do Deputado

Leonardo Moreira, 180/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 186 a
19012003, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 191 a 193/2003, do
Deputado Jayro Lessa, e 198/2003, do Deputado Chico Simões.
(Ciente. Publique-se.).

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

do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão (7), solicitando o desarquivamento
dos Projetos de Lei n os 1.597/93 e 2.120, 2.486, 2.487, 2.488, 2.494 e
2.495/2002; Ana Maria, solicitando o desarquivamento do Projeto de
Lei n° 2.130/2002; Antônio Andrade (10), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei n os 1.768/98, 659/99,
1.496/2001 e 2.080, 2.139, 2.143, 2.261, 2.444, 2.445 e 2.462/2002;
Antônio Carlos Andrada (12), solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei Complementar n° 10/99 e dos Projetos de Lei n os 148,
239, 360 e 698/99, 1.626 e 1.808/2001 e 2.104, 2.236, 2.306, 2.390 e
2.480/2002; Antônio Genaro (2), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei n

o
s 1.442/2001 e 1.958/2002; Antônio Júlio (11),

solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei n o
s 571/99,

rÃ
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1.527/2001 e 1.990, 2.287, 2.436, 2.440, 2.466, 2.473, 2.474, 2.476
e 2.498/2002; Arlen Santiago, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei n° 2.131/2002; Cecília Ferramenta (4), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei n os 2.349, 2.451, 2.491 e
2.496/2002; Chico Rafael (2), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei nos 2.385 e 2.386/2002; Dinis Pinheiro, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 522/99; Fábio Avelar (2),
solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei n

o
s 2.256 e

2.333/2002; Fahim Sawan, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei n° 1.265/2000; Jô Moraes, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei n°2.427/2002; Luiz Fernando Faria (11), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nos 138, 404, 652 e 653/99,
1.097/2000, 1.730, 1.876 e 1.932/2001 e 2.030, 2.384 e 2.456/2002;
Luiz Humberto Carneiro (2), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei n

o
s 2.272 e 2.310/2002; Maria Olívia (8), solicitando o

desarquivamento dos Projetos de Lei n
o
s 1.433/97, 191, 202 e 514/99,

1.026/2000 e 2.223, 2.388 e 2.446/2002; Mauri Torres (9), solicitando
o desarquivamento dos Projetos de Lei n os 1.490/93, 1.912 e
2.239/94, 106 e 107/99, 1.861/2001 e 2.268, 2.299 e 2.469/2002;
Miguel Martini (4), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei
n

o
s 2.423, 2.424, 2.447 e 2.512/2002; Olinto Godinho (3), solicitando o

desarquivamento dos Projetos de Lei n
o
s 2.091, 2.219 e 2.471/2002;

Padre João, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n°
1.669/2001; Paulo Piau, solicitando o desarquivamento do Projeto de
Lei Complementar n° 4912001; Pinduca Ferreira (2), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nos 1.370 e 1.388/2001;
Sargento Rodrigues, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei
Complementar n° 33/2000; Wanderley Ávila (15), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nos 1.086/2000, 1.758 e
1.925/2001 e 1.968, 2.251, 2.260, 2.274, 2.275, 2.290, 2.318, 2.393,
2.400, 2.429, 2.448 e 2.481/2002 (- Cumpra-se.); e nos termos do
inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão, solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei n° 1/2003; Leonídio Bouças, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 40/2003; Leonardo Moreira (4),
solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei n

o
s 29, 30, 31

e 32/2003; e Sidinho do Ferrotaco (2), solicitando a retirada de
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tramitação dos Projetos de Lei n os 51 e 52/2003. (- Arquivem-se os
projetos.)

2a Fase
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Esgotada a matéria

destinada à P Fase, a Presidência passa à 2' Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

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

reunião os vetos às Proposições de Lei n os 15.461, 15.465, 15.466,
15.469 e 15.475, apreciados na reunião extraordinária de ontem, à
noite, bem como os vetos às Proposições de Lei n os 15.479, 15.498 e
15.513, apreciados na reunião extraordinária de hoje, pela manhã.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, no início da reunião, o

Deputado Durval Angelo disse que apresentaria um requerimento de
repúdio ao Governo do Rio de Janeiro, pois, segundo ele, este teria
tratado com truculência os jovens mineiros que foram ao Rio de
Janeiro fazer uma manifestação em frente ao Consulado Americano.

Disse, deste Plenário, que faria contato com o Governo do Rio de
Janeiro, porque acreditava que a informação trazida pelo Deputado
Durval Angelo carecia de maiores dados. Imediatamente fiz o contato.
Tinha certeza de que a Governadora Rosinha não concordaria com
esse tipo de prática violenta contra quem quer que seja, pelo seu
próprio histórico. Participou de movimento estudantil e revolucionário,
portanto, não fazia sentido uma informação dessa.

O assessor direto informou-me que o jornal "O Dia", do Rio de
Janeiro - segundo ele, um jornal sério -, trazia matéria que poderia
elucidar o fato. (- Lê:)

"Aula de Geografia na cadeia. Estudante preso em protesto contra
guerra ensina a companheiros de cela o que ocorre no Iraque. As três
jovens detidas estão em Bangu 6. A prisão e a incerteza em relação
ao futuro não abateram a determinação do universitário Marcelo
Ribeiro Siqueira em defender o Iraque da guerra". Está escrito "da
guerra", provavelmente e'"na guerra". "Menos de 24 horas após ter
participado com outros jovens, segunda-feira, no centro do Rio de
Janeiro, de ações que culminaram com ataques ao Consulado
Americano, a seis Bancos e a uma loja do Mc Donald's, o mineiro já
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dava aulas de Geografia para 62 detentos que com ele dividem
cela na carceragem central da POLINTER, zona portuária do Rio de
Janeiro".

A situação do "mestre" foi vista com estranheza - estou sendo fiel ao
jornal - pelos companheiros presos por homicídio e tráfico, entre
outros crimes. Os "alunos" custaram a crer que Marcelo estava ali por
ser contra a guerra detonada pelos Estados Unidos. E com ele
passaram a aprender a atual situação geopolítica internacional. A
detenção do jovem, autuado por posse de material incendiário - crime
inafiançável -, associação ao crime e danos ao patrimônio, após
protestos com ataques de pedras, paus, coquetel molotov, comoveu
até carcereiros da POLINTER.

"Ele é um revolucionário. Vou tratá-lo bem. Afinal, pode ser o
próximo Presidente da República, como aconteceu com Fernando
Henrique Cardoso', comentou um carcereiro. Já Marcelo, que ontem
completou 24 anos, disse considerar-se um 'preso político'. 'Não
quebramos nada. Só fizemos manifestação contra a guerra
imperialista. Minha posição é a mesma', afirmou Marcelo, que estudou
até o 70 período de Geografia e agora cursa Direito no Centro
Universitário do Triângulo Mineiro. Na noite de ontem, ele recebeu na
cadeia a visita de sete integrantes do Movimento Estudantil Popular
Revolucionário, do qual faz parte.

Já as três estudantes, também presas na manifestação e autuadas
pelos mesmos crimes, pareciam mais abaladas que o colega. Foram
transferidas para a casa de custódia da POLINTER no Complexo
Penitenciário de Bangu."

Então, a informação obtida - até esse jornal vem mostrar isso - é que
de fato houve uma ação no sentido de se posicionarem contra a
guerra, utilizando pedras e paus. Cinco Bancos foram atacados,
segundo informação do jornal. Além disso, a ação da polícia tinha de
ser a de impedir que aquilo se propagasse. Não foi uma determinação
da Governadora. A polícia agiu como deveria nesse caso.

Diante desse quadro, pelo fato de as três estarem presas em Bangu
- único presídio feminino - e de ser um crime inafiançável, estamos
fazendo gestão junto à Governadora do Rio de Janeiro. Estou
aguardando o telefonema do Secretário de Segurança, Josias Quintal.

Há sensibilidade por parte da Governadora, que determinou todas

rÃ.
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as ações possíveis não-contrárias ao que está no processo judicial.
Além disso, determinou que as três sejam retiradas dos locais onde se
encontram - quer seja da POLINTER, quer seja do Bangu 6 - para que
não sejam tratadas como tantos outros que lá se encontram por
narcotráfico, assassinato, etc. Estamos fazendo gestão para o
relaxamento dessas prisões e que esses jovens possam retornar a
Minas Gerais o mais rápido possível. Não tem sentido o requerimento
de repúdio, uma vez que a própria Governadora está empenhada em
solucionar esse assunto. Ao mesmo tempo que existe a obrigação da
polícia de proteger o patrimônio, há também uma sensibilização ao
problema, pois a violência que o Presidente Busch está cometendo
contra o Iraque é uma revolta quase do mundo inteiro.

Então, essas são as informações que fiquei encarregado de trazer a
esta Casa, que precisava saber desses acontecimentos. Temos a
obrigação e o compromisso de comunicar os fatos a todos, tão logo
tenhamos outras noticias. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Pinto Coelho e Chico Simões, em que solicitam a inversão da pauta
da reunião, de modo que os vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.452 e

15.491 sejam apreciados logo após o veto à Proposição de Lei n°
15.520. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.520, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento
Fiscal do Estado e do Orçamento de Investimentos das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 2003. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter
a matéria a votação por escrutínio secreto, de conformidade com o art.
261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Vem à Mesa requerimento do
Deputado Rogério Correia, solicitando a votação destacada dos
incisos XLVII e LV do Anexo V, a que se refere o art. 70 da proposição.
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
XVII do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Rogério Correia, solicitando a votação em bloco dos
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destaques. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Talvez, dos assuntos que entraram

em votação nesses mais de 30 vetos que estamos discutindo, esse,
sem sombra de dúvida, é um dos mais importantes, pois diz respeito a
questão orçamentária. Os vetos opostos ao projeto de execução
orçamentária foram de duas montas: um refere-se à própria
Assembléia Legislativa, quando a Legislatura passada optou por
ampliar a verba para a Assembléia, alterando a proposta original do
Governo. Houve, então, um veto, tendo em vista que o Governador
não concordou com o aumento de recursos para esta Assembléia. E
evidente, portanto, tratar-se de um tema polêmico, sobre o qual
precisamos discutir com mais afinco.

O outro diz respeito ao Tribunal de Contas. A Assembléia entendeu
haver muitos recursos destinados a esse Tribunal e que, em vez de
esses recursos irem para o referido órgão, uma parte deveria destinar-
se ao DER e outra, à COPASA, para obras de recuperação de
estradas e de saneamento.

Portanto, esses dois vetos são de extrema importância. Para que
possamos não apenas votar, mas termos uma discussão que englobe
a grande maioria dos Deputados, peço a V. Exa. que faça a chamada
para a verificação de quórum, já que, de fato, o número é pequeno, e
nós, do PT, fizemos um destaque, solicitando a votação em separado
exatamente na questão do Tribunal de Contas. Queríamos
compartilhar essa discussão com o conjunto da Casa e, no nosso
entender, seria mais justo derrubarmos o veto e passarmos o que
estava reservado a esse Tribunal para a COPASA e o DER.
Queremos discutir se justifica o gasto que o Tribunal vem tendo hoje.
V. Exa. pode notar que se trata de uma discussão importante, e não
podemos votar com um número pequeno de Deputados, o que,
certamente, levaria à manutenção do veto. No caso do Tribunal de
Contas, pelo menos de início, gostaríamos de fazer uma discussão
mais ampla.

O Sr. Presidente - Em atenção à questão de ordem suscitada pelo
Deputado Rogério Correia, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a verificação de quórum.
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• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 46 Deputados.

Portanto, há número regimental para votação do veto.
Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Ao fazer meu pronunciamento
durante a discussão do projeto, havia alertado para a questão da
existência da comissão. E um fator que devemos levar em
consideração, pois a comissão que existe fará uma análise mais
detalhada do Tribunal de Contas. Haverá uma reunião na próxima
terça-feira e poderemos elaborar um requerimento comum na
comissão solicitando uma radiografia do Tribunal de Contas, ou seja,
informações sobre o número de funcionários, gasto com pessoal,
número de prefeituras que tiveram suas contas analisadas, quantas
foram aprovadas e rejeitadas, quantas Câmaras Municipais enviaram
suas contas etc. E fundamental que a Assembléia faça isso, e é a
intenção dessa comissão. Até para dar sugestões de melhorias para o
Tribunal de Contas e dar segurança para a população de que os
municípios estão sendo, de fato, fiscalizados. Não são poucas as
denúncias que recebemos. O Procurador responsável pela Promotoria
de Crimes de Prefeitos já analisou 500 Prefeituras, muitas delas com
denúncias graves. Não há tranqüilidade de que o Tribunal de Contas
esteja cumprindo seu papei. Essa é uma questão a ser levada em
consideração para solicitar a retirada do requerimento que fiz em
nome de nossa bancada. Mas existe uma outra questão. O veto do
Governador foi aos incisos do anexo da tabela. Ele vetou uma parcela
financeira que vai para o DER e para a COPASA. Mas ao fazer o veto,
como se refere a um anexo, não se pode colocá-lo em outro local.
Então, ao fazer o veto, isso não significa que ele vá para o Tribunal de
Contas. Essa parte vetada fica no ar e teria que ir para alguma
reserva especial de contingência. Para que essa reserva vá para o
Tribunal de Contas, seria preciso uma autorização da Assembléia
Legislativa. Nesse sentido, o Tribunal de Contas não poderia usar
esse recurso sem autorização da Assembléia. Como já existe a nossa
comissão especial, teremos condições de fazer essa análise com mais
detalhes. Continuo pensando que o melhor seria o enxugamento
imediato e a remessa definitiva para o DER e para a COPASA. Mas
também penso que essa questão merece uma análise mais detalhada;
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poderemos autorizar ou não. Nesse sentindo, atendendo ao apelo
do relator da nossa comissão, Deputado Antônio Carlos Andrada, e
para que a comissão trabalhe em conjunto, irei retirar o requerimento
para que se taça a votação em bloco. Já encaminhei pela manutenção
do veto, pelos aspectos que citei anteriormente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que formalize
seu requerimento. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
Correia solicitando a retirada de tramitação do requerimento em que
solicita a votação destacada dos incisos XLVII e LV do Anexo V, a que
se refere o art. 70 da proposição. A Presidência defere o requerimento
de conformidade com o inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno.
Fica prejudicado o requerimento do Deputado Rogério Correia em que
solicita a votação em bloco dos destaques.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, tenho uma dúvida.

Quando houve o requerimento que o líder da Bancada do PT,
Deputado Rogério Correia, apresentou, teríamos a votação
destacada. Solicito que V. Exa. peça ao Secretário que leia o veto que
estamos analisando agora.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura dos dispositivos vetados.

O Sr. Secretário - (- Lê os dispositivos vetados e as razões do veto,
que foram publicados na edição do dia 20/3/2003.)

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Registram seu votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Júlio - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Ermano
Batista - Fahim Sawan - Ivair Nogueira - Jô Moraes - José Milton -
Laudelino Augusto - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados. Votaram "não" 5
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Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 41 votos. Está,
portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei
n° 15.520. Oficie-se ao Governador do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado José Milton - Quero tornar pública, por meio da TV

Assembléia, a liberação do desvio da BR-040, que tem a ver com os
interesses mineiros. E um desvio próximo a Congonhas, que beneficia
a todos os usuários da BR-040 na rota Rio de Janeiro-Belo Horizonte.
Meia hora atrás foi liberado o trânsito a todos os usuários da rodovia -
carreteiros, ônibus, carros de passeio. Milhares de veículos usavam o
desvio passando por Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete. Portanto, o
desvio está funcionando, e todos os usuários poderão usá-lo e fugir
desse imenso transtorno, dessas obras no viaduto que sofreu avarias,
obrigando os motoristas a desviar quase 40km. Era isso o que queria
informar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

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

a discussão, em turno único, dos vetos às Proposições de Lei nos
15.472, 15.476, 15.486, 15.487, 15.489 e 15.491, uma vez que estes
permaneceram em ordem do dia para discussão por seis reuniões.

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

Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20
horas, e de amanhã, dia 27, às 9 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA, EM 18/3/2003

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira e Rogério
Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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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 debater a política de segurança pública no Estado e a apreciar a
matéria constante na pauta. 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° 95/2003. 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 Carlos Pimenta, em que
solicita a realização de audiência pública no Município de Montes
Claros a fim de debater, junto às autoridades competentes e à
sociedade, o crescente aumento da criminalidade no município e na
região; Durval Angelo, em que solicita visita conjunta das Comissões
de Direitos Humanos e Segurança Pública à Penitenciária Nelson
Hungria, em Contagem, e visita conjunta das Comissões de Direitos
Humanos e Segurança Pública à Associação de Proteção e Defesa ao
Condenado - APAC de ltaúna; Sargento Rodrigues, em que solicita a
participação do Inspetor Amilton Amâncio Pinto da Silva,
Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal, nesta
reunião; e Rogério Correia, em que solicita a realização de audiência
pública desta Comissão para debater a execução penal, com a
presença dos seguintes convidados: o Presidente e o Corregedor do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os Juízes de Execução Penal e
os Promotores de Justiça das Varas de Belo Horizonte, Contagem,
Betim, Ribeirão das Neves e Santa Luzia. Em diferentes momentos da
reunião, registra-se a presença dos Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Ana Maria, Biel Rocha, Bispo Gilberto, Bonifácio Mourão, Célio
Moreira, Doutor Ronaldo, Elmiro Nascimento, Fábio Avelar, Jô
Moraes, Maria Tereza Lara, Marília Campos, Sidinho do Ferrotaco,
Weliton Prado. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados, que discorrerão sobre a segurança pública no Estado de
Minas Gerais. Registra-se a presença dos Srs. Lucio Urbano Silva
Martins e Luis Flávio Sapori, Secretário de Estado , e Secretário
Adjunto de Defesa Social, respectivamente; Cel. PM Alvaro Antônio
Nicolau, Comandante-Geral da Polícia Militar; Otto Teixeira Filho,
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Chefe da Polícia Civil; Cel. BM Osmar Duarte Marcelino,
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros; Procurador André
Estêvão Ubaldino Pereira, Coordenador do Centro de Apoio
Operacional de Combate ao Crime Organizado e de Investigação
Criminal; Agílio Monteiro, Subsecretário de Administração
Penitenciária; Cláudio Roberto Pessoa Dornelas, Delegado Titular da
Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes da Polícia
Federal, Amilton Amâncio Pinto da Silva, Superintendente Regional da
Polícia Rodoviária Federal, os quais são convidados a tomar assento
à mesa de trabalhos. 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, a
Presidência passa a palavra aos parlamentares para que formulem
questões aos convidados. 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
avratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de março de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Olinto Godinho.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 19/3/2003

As dez horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas, Dimas Fabiano e Maria Tereza Lara,
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 Maria Tereza
Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar proposições
da Comissão. A Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, no 1 0 turno, para as quais designou os relatores citados
a seguir: Projeto de Lei n° 54/2003 (Deputado Dimas Fabiano); Projeto
de Lei n° 73/2003 (Deputada Maria Tereza Lara); e Projeto de Lei n°
64/2003 (Deputada Vanessa Lucas). Passa-se à 3& Fase do Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Leonardo Quintão, em que
solicita a realização de reunião para, em audiência pública, debater
sobre os contratos de financiamento da casa própria pela Caixa
Econômica Federal; e Maria Tereza Lara, em que solicita seja feita
visita desta Comissão ao PROCON, em suas duas sedes, com o
acompanhamento da TV Assembléia. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Maria Tereza Lara -

Dimas Fabiano - Antônio Júlio.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 19/3/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Biel Rocha, Leonídio Bouças e Paulo Cesar,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Cesar
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. 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° 114/2002. Passa-se à 3a Fase do Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados João Bittar, em que solicita
audiência pública para tratar do impacto econômico, comercial e
turístico causado pela alteração dos vôos que atendem a linha Belo
Horizonte-Uberlândia; Biel Rocha, em que solicita audiência pública
para debater os problemas e buscar soluções para os constantes
prejuízos ao turismo, ao comércio e à indústria das cidades mineiras
que compõem o chamado Circuito das Aguas, bem como das cidades-
pólo do Sul de Minas e dos Municípios da Zona da Mata mineira que
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se ligam geograficamente com a região, em virtude do lastimável
estado das rodovias que dão acesso a esses importantes municípios;
e Leonídio Bouças, em que solicita seja convidado o Presidente da
CEMIG para comparecer a esta Comissão com a finalidade de
apresentar o estudo elaborado pela CEMIG - Lazer e Turismo nos
Reservatórios da CEMIG". Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
José Henrique, Presidente - Elmiro Nascimento - Biel Rocha -

Leonídio Bouças - Paulo Cesar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 9/2003

Comissão de Constituição e Justiça
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 fornecimento em que participa a
administração pública.

Publicada em 20/2/2003, foi a matéria distribuída a esta Comissão
para receber parecer quanto á juridicidade, constitucional idade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame determina que os órgãos da administração

pública exijam a comprovação do cumprimento das obrigações
tributárias, fiscais e trabalhistas por parte das empresas contratadas
para a prestação de serviços terceirizados nas áreas em que
especifica.

De acordo com o projeto, a contratada deverá comprovar o
cumprimento dessas obrigações com a antecedência de cinco dias do
vencimento da fatura relativa aos serviços prestados. O órgão
responsável pela contratação, por sua vez, manterá serviço
especializado para acompanhar e fiscalizar o disposto na lei. Caso
seja comprovado o descumprimento das normas, haverá retenção das
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parcelas referentes ao inadimplemento, até que a empresa
contratada prove que regularizou o pagamento das obrigações
correspondentes. Por fim, o art. 40 da proposição determina que "o
gestor do órgão contratante é responsável, inclusive de forma
solidária, pelas obrigações cíveis, trabalhistas e fiscais decorrentes de
qualquer ressarcimento feito a ente público ou privado, pessoa jurídica
ou natural, decorrente do objeto desta lei".

As regras sobre os contratos administrativos a serem efetivados pela
administração pública estão consubstanciadas na Lei Federal n°
8.666, de 1993, a qual estabelece normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades, para as administrações
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios. A edição dessas normas é de
competência privativa da União, nos termos do art. 22, XXVII, da
Constituição da República. Aos Estados compete, apenas,
suplementá-las, na medida de suas especificidades.

A Lei Federal n° 8.666, de 19a3, e, na sua esteira, a Lei n° 9.444, de
1987, prevêem que a execução do contrato deverá ser acompanhada
e fiscalizada por um representante da administração especialmente
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo com informações pertinentes a sua atribuição. Ou seja, a
administração pública é obrigada a fiscalizar a execução do contrato,
podendo, caso haja descumprimento de qualquer de suas cláusulas,
modificá-lo, rescindi-lo ou aplicar as sanções cabíveis, nos termos do
art. 58 da Lei Federal n° 8.666, de 1993.

O art. 70 da mesma lei ainda determina que o contratado é
responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo dessa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado. O art. 71, por sua vez,
estabelece que o contratado é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato, sendo que sua inadimplência com relação a
esses encargos não transfere à administração pública a
responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o registro de imóveis. Determina, também, que a
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administração pública responda solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato,
nos termos do art. 31 da Lei Federal n° 8.212, de 24/7/91.

Já a Lei n° 9.444, de 1987, prevê, no 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.

Veja-se que já sobejam normas referentes à fiscalização da
execução dos contratos administrativos, as quais procuram preservar,
de toda forma, o interesse público. Aliás, o art. 71 da Lei Federal n°
8.666, de 1993, trata exatamente da matéria objeto deste projeto.
Ocorre, no entanto, que se a lei exime a administração pública da
responsabilidade pelos encargos decorrentes da execução dos
contratos, o Tribunal Superior do Trabalho vem decidindo,
reiteradamente, pela sua responsabilidade subsidiária, seguindo o
comando do Enunciado n° 331, IV, do TST. Vejamos:

"Responsabilidade subsidiária. Administração pública. Artigo 71 da
Lei n° 8.666/93.

O art. 71 da Lei n° 8.666/93 tem em mira exonerar a administração
pública da responsabilidade principal ou primária, atribuída ao
contratado, afastando a possibilidade de vinculação de emprego em
desacordo com o art. 37 da Lei Maior. Não a exime, contudo, da
responsabilidade subsidiária. ( ... ) Assim sendo, posterior
inadimplemento do contratado deve conduzir à responsabilidade
subsidiária da contratante, em decorrência mesmo de culpa In
vigilando". Admitir-se o contrário - como enfatiza recente decisão do
Pleno desta Corte, por conduto de voto do eminente Ministro Moura
França - "seria menosprezar todo um arcabouço jurídico de proteção
ao empregado e, mais do que isso, olvidar que a Administração
Pública deve pautar seus atos não apenas atenta aos princípios da
legalidade e da impessoalidade, mas, sobretudo, pelo da moralidade
pública, que não aceita e não pode aceitar, num contexto de evidente
ação omissiva ou comissiva, geradora de prejuízos a terceiro, que
possa estar ao largo de qualquer co-responsabilidade do ato
administrativo que pratica." (TST - Recurso de Revista n° 679897.
Ano: 2000. 2 a Turma. Relator: Ministro José Simpliciano Fernandes.
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DJ: 7/2/2003)

A proposição em exame tem como objetivo, portanto, evitar que a
administração pública seja constantemente responsabilizada pelo
inadimplemento de seus contratados. Ocorre que, em razão dessa
mesma preocupação, foi editada a Lei n° 13.407, de 1999, a qual
modificou o art. 85 da Lei n°9.444, de 1987, ao prever que "s 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". Ainda alterou o art. 82, que trata da fiscalização da
execução dos contratos, estabelecendo que a fiscalização
responderá, no exercício de suas funções e em caso de omissão ou
inexatidão, pela comunicação a autoridade superior, por escrito e em
tempo hábil, da verificação de cumprimento, pelo contratado, dos
encargos de que trata o art. 85.

A proposição em análise, portanto, somente inova ao prever a
responsabilidade do gestor do órgão contratante. Os demais
dispositivos, como vimos, já estão normatizados e em plena vigência.
Por esse motivo e atendendo ao princípio de consolidação das leis,
apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 9/2003 na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta o § 50 ao art. 85 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de

1987, que dispõe sobre as licitações e os contratos da administração
centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 85da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987,

alterado pela Lei n° 13.407, de 21 de dezembro de 1999, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 50:

"Art. 85 - ........................................................
§ 5° - Verificado o dolo ou a culpa, o gestor do órgão contratante se

responsabilizará solidariamente por ressarcimento feito pela
administração pública em decorrência de descumprimento do disposto
no § 30 deste artigo.".
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Angelo, relator -

Ermano Batista - Paulo Piau - Gustavo Valadares - Leonardo Moreira -
Bonifácio Mourão.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 12/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n° 12/2003

dispõe sobre o estabelecimento de normas de segurança e
mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de engenharia
genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente
modificados - OGM - no Estado.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 20/2/2003, a proposição foi
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.

Cumpre-nos	examinar	os	aspectos	de	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
Em 5/1/95, o poder público federal editou a Lei n° 8.974, que

regulamenta os incisos II e V do § 1 1 do art. 225 da Constituição
Federal, estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia
genética e a liberação no meio ambiente de organismos
geneticamente modificados, autoriza o Poder Executivo a criar, no
âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança - CTNBi0 - e dá outras providências. Posteriormente,
essa lei foi alterada por medida provisória, cujo número atual é 2.191-
9, de 23/8/2001. Nela, vinculou-se a referida Comissão ao Ministério
da Ciência e Tecnologia, promoveram-se alterações no art. 7° da Lei
n° 8.974 e assegurou-se a vigência dos Certificados de Qualidade em
Biossegurança, dos comunicados e dos pareces técnicos conclusivos
emitidos anteriormente pela CTNBio, bem como das instruções
normativas por ela expedidas. Com a promulgação dessa medida
provisória, o Decreto n° 1.752, de 20/12/95, alterado pelo Decreto n°



834
2.577, de 30/4/98, que regulamentava a mencionada lei, foi
derrogado tácita e parcialmente, no tocante às competências e à
composição da CTNBi0.

Quando se examina a legislação federal relativa aos organismos
geneticamente modificados, percebe-se que a União procurou conferir
ao assunto uma importância fundamental para o controle das práticas
e técnicas de engenharia genética aplicáveis ao ser humano, aos
animais e às plantas, bem como ao meio ambiente. Com  esse espírito
de dar um tratamento cercado de todas as cautelas possíveis,
relacionadas ao uso das técnicas de engenharia genética na
construção, no cultivo, na manipulação, no transporte, no consumo, na
liberação e no descarte de OGM e derivados, as normas de
biossegurança e os sistemas de controle, envolvendo a aplicação de
penalidades, as atividades de fiscalização de entidades e a concessão
de autorizações e registros foram centralizados nas Pastas da Saúde,
da Agricultura e do Abastecimento, do Meio Ambiente e da Ciência e
Tecnologia.

E até compreensível que assim seja, em face do conceito de OGM
dado pelo art. 3 0 da citada lei, reproduzido a seguir:

Art. 30 - Para os efeitos desta lei, define-se:
- organismo - toda entidade biológica capaz de reproduzir e/ou de

transferir material genético, incluindo vírus, prions e outras classes
que venham a ser conhecidas;

II - ácido dexorribonucléico (ADN), ácido ribonucléico (ARN) -
material genético que contém informações determinantes dos
caracteres hereditários transmissíveis à descendência;

III - moléculas de ADN/ARN recombinante - aquelas manipuladas
fora das células vivas, mediante a modificação de segmentos de
ADN/ARN natural ou sintético que possam multiplicar-se em uma
célula viva, ou ainda, as moléculas ADN/ARN resultantes dessa
multiplicação. Consideram-se, ainda, os segmentos de ADN/ARN
sintéticos equivalentes aos de ADN/ARN natural;

IV - organismo geneticamente modificado (OGM) - organismo cujo
material genético (ADN/ARN) tenha sido modificado por qualquer
técnica de engenharia genética;

V - engenharia genética - atividade de manipulação de moléculas
ADN/AIRN recombinante.
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Parágrafo único - Não são considerados como 0CM aqueles de

técnicas que impliquem a introdução direta, num organismo, de
material hereditário, desde que não envolvam a utilização de
moléculas de ADN/ARN recombinante ou 0CM, tais como:
fecundação In vitro", conjugação, transdução, transformação, indução
poliplóide e qualquer outro processo natural".

Trata-se, portanto, de matéria de alta complexidade, em razão de
lidar com a essência dos seres vivos, e o conhecimento de suas
implicações ainda é restrito a pesquisadores, professores
universitários e cientistas.

Matéria semelhante já tramitou na legislatura passada. No parecer
para o 1 0 turno do Projeto de Lei n° 451/99, do ex-Deputado Edson
Rezende, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
salientou que tais organismos, pelo seu caráter inovador e até mesmo
revolucionário, despertavam na população a um só tempo fascínio e
inquietação, ao envolver aspectos ligados à produção de alimentos, à
saúde humana e à proteção do meio ambiente, mediante o uso de
técnicas de engenharia genética na produção e no desenvolvimento
de plantas ou animais pela incorporação de genes de outras espécies.
No fórum técnico realizado nesta Assembléia para discutir esse
assunto, ficaram evidenciadas as dúvidas existentes, mesmo no meio
científico, sobre os possíveis prejuízos do uso dessas técnicas para a
saúde humana e a proteção do meio ambiente.

Nas razões do veto, mantido por esta Casa, à Proposição de Lei n°
15.150, oriunda do Projeto de Lei n° 451/99, o ex-Governador Itamar
Franco, apesar de reconhecer a competência concorrente dos
Estados membros para legislar sobre proteção do meio ambiente,
alegou a inexistência de qualquer peculiaridade regional no uso das
técnicas de engenharia genética que pudesse merecer um tratamento
suplementar do legislador estadual. Para ele, a Lei Federal n° 8.974,
de 1995, já havia tratado pormenorizadamente do tema, tendo
estabelecido, inclusive, a competência da CTNBio. Assim, a imposição
de novas avaliações e encargos estaduais relativos à biossegurança
apenas acarretaria ônus adicional às empresas de biotecnologia
instaladas no Estado e seria uma forma de barreira à entrada de
novas empresas em Minas.

Realmente, o tratamento dispensado à matéria pelo legislador
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federal é, em certo sentido, pormenorizado e alçado à condição de
assunto de segurança nacional. No entanto, a própria Constituição
Federal, nos § 1° a 40 do art. 24, limita a competência da União à
edição de normas gerais, de aplicação compulsória a todos os entes
federados. Portanto, a União está impedida, constitucionalmente, de
esgotar o tema por meio de sua legislação.

O STF, quando examinou a ação direta de inconstitucionalidade com
o pedido de medida cautelar n° 2.303-RS, deferiu a cautelar, por
maioria, vencido o Ministro Maurício Corrêa, relator, determinando, até
julgamento do mérito, a suspensão da Lei n° 11.463, de 17/4/2000, do
Estado do Rio Grande do Sul. O art. 1° dessa lei tem a seguinte
redação:

"Art. 1 0 - O cultivo comercial e as atividades com organismos
geneticamente modificados (OGMs), inclusive as de pesquisa, testes,
experiências, em regime de contenção ou ensino, bem como os
aspectos ambientais e fiscalização obedecerão estritamente à
legislação federal específica".

Não obstante ser uma decisão ainda precária, o STF reafirmou a
competência dos Estados membros para suplementar a legislação
federal relativa a transgênicos, em conformidade com o art. 1° e os §
1 0 a 40 do art. 24, todos da Constituição Federal. Sem sombra de
dúvida, legislar sobre OGM, no nível estadual, para atender a
peculiaridades regionais, é uma tarefa difícil, como já demonstramos.

Ao se examinarem os dispositivos do Projeto de Lei n° 12/2003, do
Deputado Ricardo Duarte, constata-se, na maioria deles, as mesmas
exigências estabelecidas na legislação federal, relacionadas ao
exercício do poder de policia administrativa em matéria ambiental e de
saúde pública. As autorizações e os registros federais têm validade
nacional. Os licenciamentos ambientais concedidos por órgãos
federais vinculam os demais entes federados. Como tais ações e atos
administrativos são privativos da União, a sua exigência em nível
estadual configura violação do princípio federativo. No direito
administrativo, a duplicidade de fiscalização por mais de um ente da
federação no exercício do poder de polícia não tem cabimento. Em
outras palavras, os campos de atuação da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios, no exercício do poder de polícia,
são distintos. Além desses problemas, o projeto prevê a criação de um
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órgão denominado Conselho Estadual de Bioética, ao qual caberia
emitir parecer e conhecer projetos de pesquisa sobre 0CM.
Estabelece também quais secretarias devem se manifestar sobre o
assunto. Essas medidas infringem as rearas de iniciativa nrivativa
previstas no rt. 66, III, da Constituição ' o Estado. No âmbito do
Executivo, a criação de órgãos, bem como a fixação de suas
competências, é atribuição exclusiva do Governador do Estado. Por
esses motivos estamos apresentando, na conclusão deste parecer, o
Substitutivo n° 1, para sanar as irregularidades do Projeto de Lei n°
12/2003.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 12/2003 na forma
do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre os Organismos Geneticamente Modificados - OGM -

no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A pesquisa, a produção, o plantio, o armazenamento, o

transporte, a manipulação e a liberação no meio ambiente de
organismo geneticamente modificado - 0CM - e de seus derivados
observarão, além do estabelecido na legislação federal, as normas
fixadas nesta lei e em sua regulamentação.

Art. 20 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o
Estado manterá cadastro das instituições que exercem as atividades
descritas no art. 1° e exercerá a fiscalização e o licenciamento de
atividades ou projetos relativos a OGM no território mineiro, em
articulação com os órgãos e as entidades da União.

Art. 30 - Para produzir, armazenar, transportar, manipular ou liberar
no meio ambiente 0CM e seus derivados, as entidades e instituições,
públicas ou privadas, observarão, além das contidas na legislação
federal, as seguintes exigências:

- inscrição no cadastro de que trata o art. 20;
II - comunicação aos órgãos estaduais competentes da realização

de projetos de pesquisa e de liberação de 0CM e seus derivados no
meio ambiente;

III - cumprimento das normas suplementares de biossegurança
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estabelecidas pelo poder público estadual.

Art. 40 - A pesquisa, a produção, o plantio, o armazenamento, o
transporte, a manipulação e a liberação no meio ambiente de 0CM e
de seus derivados em desacordo com o disposto nesta lei constituem
infrações administrativas, sujeitando o infrator à pena de multa de 500
(quinhentas) a 500.000 (quinhentas mil) Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais - UFEMGs -, que será aplicada em dobro em caso de
reincidência, além da reparação de danos, na forma da legislação
pertinente.

Parágrafo único - Os recursos provenientes das multas serão
utilizados no custeio de atividades e projetos de 0CM desenvolvidos
por órgãos e entidades do Estado.

Art. 50 - As instituições que estiverem desenvolvendo atividades
reguladas por esta lei na data de sua publicação deverão adequar-se
às suas disposições no prazo de cento e vinte dias, contados da
publicação do decreto que a regulamentar, bem como deverão
apresentar relatório circunstanciado dos produtos existentes,
pesquisas ou projetos em andamento envolvendo 0CM.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Gustavo

Valadares - Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 17/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei n° 17/2003
dispõe sobre o assentamento de famílias no Estado, removidas em
decorrência de obras públicas e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei em epígrafe pretende dispor sobre o

assentamento de famílias no Estado, removidas em decorrência de
obras públicas e dá outras providências.

Para a consecução dos objetivos, cuida a proposição de criar o
Programa de Assentamento de Famílias Removidas em Decorrência
de Execução de Obras Públicas - PROAS -, a ser executado por prazo
indeterminado.

Além disso, o programa deverá atender famílias ocupantes de áreas
de risco, vítimas de calamidades, removidas de suas residências e
sem condições de retorno - fato este que deverá ser comprovado
mediante a elaboração de laudo técnico especifico, a ser apresentado
por técnico municipal, devidamente habilitado.

A Constituição da República, em seu art. 20 , consagrou a tripartição
dos Poderes ao estabelecer que "são poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário". No mesmo sentido, o constituinte estabeleceu funções
para cada um dos Poderes, atribuindo-lhes competências próprias,
sem, contudo, caracterizá-las com exclusividade absoluta. Segundo
Alexandre de Moraes 1 , "cada um dos Poderes possui uma função
predominante, que o caracteriza como detentor de parcela da
soberania estatal, além de outras funções previstas no texto
constitucional. São as chamadas funções típicas e atípicas".

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não
havendo predominância de qualquer delas sobre a outra. Da mesma
maneira que a Constituição da República estabelece as normas do
processo legislativo para que o Poder possa produzir as normas
jurídicas, fixa as competências específicas para o exercício da
fiscalização, pelo Legislativo, das atividades do Executivo: às Casas
Legislativas compete exercer a fiscalização contábil, financeira,
operacional e patrimonial do Poder Executivo, além de incumbir a elas
a competência para instituir as comissões parlamentares de inquérito.

Ao Poder Legislativo também compete o desempenho de funções
que não são predominantes, mas que constituem atribuições deferidas
pelo texto constitucional vigente, para serem exercidas em situações
especiais ou subsidiariamente à sua função típica: são as funções
atípicas de administrar e julgar. O Poder Legislativo administra quando
dispõe sobre a organização de sua secretaria, quando provê cargos,
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nomeia e exonera servidores, etc. Nesse caso, o Legislativo
administra para que possa desempenhar as suas funções de fiscalizar
e legislar com eficiência e independência. O Poder Legislativo exerce
a função atípica de julgar quando, em situações especiais, processa e
julga o Chefe do Poder Executivo por crime de responsabilidade.

Da mesma maneira que a norma constitucional atribui ao Poder
Legislativo funções, competências e atribuições, também o faz em
relação ao Poder Executivo, cuja função típica é administrar. Segundo
Moraes2 "o Poder Executivo constitui órgão constitucional cuja função
precípua é a prática dos atos de chefia de estado, de governo e de
administração". Cabe ao Chefe do Poder Executivo a representação
do ente político, a direção dos seus negócios e a administração da
coisa pública.

De acordo com o prescrito no inciso IX do art. 11 da Constituição do
Estado, é competência do Estado, comum à União e ao município,
promover programas de construção de moradias e a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico da população.

A elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são
atividades inseridas no rol de competências do Executivo, detentor da
competência constitucional para realizar tais ações de governo, e
podem prescindir de previsão legal. Assim, a apresentação de
projetos de lei que tratem de temas dessa natureza constitui iniciativa
inadequada, porque inócua, para obrigar o Poder Executivo a
implementar uma ação que já está incluída em sua competência
constitucional.

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da
generalidade e não pode ir a ponto de minudenciar a ação executiva,
prescrevendo a implementação de programa governamental, pois isso
iria esvaziar o âmbito de atuação institucional do Executivo e
contrariar o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Nesse sentido vem-se pronunciando o Supremo Tribunal Federal,
conforme a Decisão de Questão de Ordem na Ação Direta de
In constitucional idade n° 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não ser
pertinente a edição de lei especifica criando programa, ressalvados os
casos expressamente previstos na Constituição, conforme previsto
nos arts. 48, IV, e 165, § 1° e 4°.

Quando não prescindem da previsão legal, os programas de ação
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governamental devem, necessariamente, estar previstos na Lei
Orçamentária Anual, de iniciativa do Poder Executivo, que
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, não sendo o caso de iniciativa de
projeto de lei específico criando programa.

A lei orçamentária é acompanhada de demonstrativo específico,
com detalhamento das ações governamentais, com um mínimo de
objetivos e metas especificados em subprojetos e subatividades,
fontes de recursos, natureza da despesa, órgão ou entidade
responsável pela realização da despesa, órgão ou entidade
beneficiária, bem como da identificação dos investimentos e dos
efeitos sobre as receitas e as despesas decorrentes de desonerações
fiscais, de forma regionalizada.

Conforme se constata no programa de trabalho constante na Lei n°
14.595, de 22/1/2003 (Lei Orçamentária de 2003), o Governo do
Estado propõe o desenvolvimento de ações de assistência às famílias
removidas em decorrência de obras públicas ou vítimas de
calamidades, conforme descritas no projeto de lei em análise.

Para o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS -, criado pela
Lei n° 12.277, de 2/7/96, alterada pela Lei n° 12.925, de 30/6/98,
foram consignados recursos orçamentários da ordem de
R$5.478.132,00 para implementação do Programa de Assistência
Social Comunitária. Tal programa se destina a promover o
desenvolvimento social e comunitário, por meio do apoio a programas
e projetos de enfrentamento da pobreza, voltados para a geração de
renda, melhoria da qualidade dos serviços assistenciais, apoio à
família, ao migrante e às populações de rua. E importante ressaltar
que já foram empenhados recursos na ordem de R$193.608,00, com
despesa liquidada no montante de R$-176.382,00.

Já para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes, foram consignados, no Orçamento Fiscal, recursos na
ordem de R$868.006,00, na rubrica relativa ao programa mencionado
anteriormente. Parte desses recursos se destina ao desenvolvimento
do Programa de Assistência às Populações Atingidas pela Construção
de Barragens - Pró-Assiste.

O Pró-Assiste foi criado por meio da Lei n° 12.812, de 28/4/98, que
regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado,

rÁ



842
que dispõe sobre a assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios e dá outras providências.

O piano de assistência terá como diretriz o reassentamento, por
opção dos atingidos, observada a localização preferencial no mesmo
município ou região e a participação de comissão representativa dos
atingidos na escolha da área para o reassentamento, conforme
disposto no art. 60, IV, da referida norma. Cumpre ressaltar que tais
medidas integram o Estudo de Impacto Ambiental - EIA-RIMA -,
necessário ao licenciamento da obra.

Também para o Gabinete Militar foram autorizados recursos
orçamentários na ordem de R$351.000,00, incluindo valores
suplementados, para a execução do Programa de Assistência Social
Geral - Projeto-Atividade Assistência a Municípios em Calamidade ou
em Situação de Emergência. Do valor total autorizado no orçamento,
já foram empenhadas despesas da ordem de R$349.975,25.

A despeito de contrariar dispositivos constantes na Constituição da
República e na Constituição do Estado, a proposição em epígrafe
guarda a meritória intenção de enfocar um grave problema que afeta
as populações mais carentes do Estado. Estas se vêem, muitas
vezes, obrigadas a abandonar suas moradias em virtude da execução
de obras públicas sem a devida resposta da administração pública,
que, muitas vezes, não dispõe dos recursos necessários ao
atendimento das demandas dessas populações.

Nesse sentido, apresentamos o Substitutivo n° 1, com o intuito de
alterar o art. 50 da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que dispõe sobre as
licitações e contratos da administração centralizada e autárquica do
Estado e dá outras providências.

A proposta de alteração visa incluir a obrigação de que se faça
constar no projeto básico de obras porventura contratadas, até mesmo
nos casos de licitação de concessão de serviço precedida de obra, a
desocupação de áreas eventualmente ocupadas, bem como o
reassentamento das famílias desalojadas, com a previsão dos custos
da referida medida no custo total da contratação. E que a redação
atual do texto que ora se pretende alterar prevê a vedação da licitação.
de obra ou serviço sem a prévia liberação ou desocupação da área,
medida que não vem se mostrando efetiva para a solução do
problema de transferência das famílias.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 17/2003 na forma
do Substitutivo n°1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dá nova redação ao inciso III do art. 5° da Lei n° 9.444, de 25 de

novembro de 1987, que dispõe sobre as licitações e os contratos da
administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras
providências e acrescenta-lhe parágrafo único.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso III do art. 50 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de

1987, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescido o
referido artigo do parágrafo único que se segue:

"Art. 50 -	........................................
III - aquisição ou desapropriação prévia do bem público ou particular

de que vai depender a obra ou o serviço a ser executado;

Parágrafo único - Os casos de licitação de obra ou de concessão de
serviço precedida de obra em área ocupada, a desocupação do local
e o reassentamento de famílias desalojadas, quando for o caso, serão
considerados etapa de execução do contrato e incluídos no custo total
da obra ou serviço licitado..

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Bonifácio

Mourão - Gustavo Valadares - Ermano Batista.
1 MORAES, Alexandre de. Direito ConstitucionaL ga Ed. São Paulo:

Atlas, 2001, p 364.
2 MORAES, Alexandre de. Op. Cit., p 408.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°54/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, tem
como objetivo dispor sobre o acesso a informações públicas por meio
da Internet.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003, foi o projeto
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distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Submetida a matéria à apreciação da Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade.

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

Fundamentação
A proposição em epígrafe objetiva atender aos anseios do

consumidor-contribuinte, que, a cada dia, exige maior transparência
na atuação da administração pública. Visa o projeto, ainda, a garantir
o princípio da publicidade, que deve nortear o exercício do "munus"
público, viga mestra de uma democracia.

A Internet transformou-se, no mundo moderno, em um dos
instrumentos mais eficazes de acesso à informação. O poder público,
por sua vez, deverá disponibilizar todos os seus dados, por meio da
"web", para que o cidadão possa acompanhar as ações do governo e
fiscalizar, mesmo que limitadamente, a utilização dos recursos
públicos.

Outro benefício a que visa o projeto em estudo diz respeito à
publicidade dos contratos firmados entre a administração pública e
terceiros. Com o acompanhamento dos trâmites burocráticos e
formais desses instrumentos, poderá o administrado aferir assuntos
de seu interesse e, assim, quando for o caso, adotar as providências
cabíveis. Cite-se aqui, como exemplo, o ajuizamento de ação popular
visando a resguardar o patrimônio público de algum ato lesivo. Nesses
casos, muitas vezes o interessado em adotar tal providência judicial é
desestimulado em face da falta de comprovação do ato que pretende
impugnar no Poder Judiciário.

Entendemos que o Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, aprimora em muito o conteúdo do projeto,
razão pela qual merece a nossa acolhida.

Por último, como forma de facilitar a atuação do cidadão em face do
poder público, apresentamos a Emenda n° 1 na conclusão de nosso
parecer.
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Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 10 turno, do
Projeto de Lei n° 54/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - As decisões dos recursos administrativos no âmbito da

administração pública estadual serão divulgadas na Internet.".
Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Lúcia Pacifico, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Vanessa

Lucas - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°65/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em
epígrafe institui a segurança obrigatória nos caixas eletrônicos.

Publicada em 22/2/2003, foi a matéria 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
A proposição em exame obriga as instituições bancárias que

disponham de caixas eletrônicos para atendimento de seus clientes a
manter o número mínimo de um vigilante em cada caixa pelo tempo
integral de atendimento ao público. Em postos onde funcionam vários
caixas eletrônicos, possibilita a permanência de apenas um vigilante,
desde que os caixas estejam localizados em um único ambiente.
Ainda determina que suas disposições não se aplicam aos caixas
eletrônicos localizados na parte interna de estabelecimentos
comerciais. Caso a lei seja descumprida, serão aplicadas as sanções
previstas no art. 56 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O sistema financeiro nacional, segundo o art. 192 da Constituição da
República, é estruturado de forma a promover o desenvolvimento
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, devendo
ser regulado mediante lei complementar, a qual disporá, ainda, sobre
a autorização para o funcionamento das instituições financeiras. Além
disso, a Lei Federal n° 7.102, de 1983, que dispõe sobre segurança
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para estabelecimentos financeiros, com as modificações
introduzidas pela Lei n° 9.017, de 1995, veda o funcionamento de
qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou
movimentação de numerário que não possua sistema de segurança
com parecer favorável à sua aprovação elaborado pelo Ministério da
Justiça, na forma da lei. Tal sistema de segurança inclui: pessoas
adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme
capaz de permitir, com segurança, comunicação entre o
estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de
vigilância ou órgão policial mais próximo; e outros dispositivos de
segurança alistados pela lei.

Por outro lado, os Bancos ou instituições financeiras estão
submetidos às disposições do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, como prestadores de serviço de que trata especialmente
o § 20 do seu art. 30 . Assim, segundo esse código, o consumidor tem
direito ao fornecimento de um serviço seguro, sendo este considerado
defeituoso se não apresenta a segurança desejável. Esta é a opinião
da Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça,
manifestada no Resp n° 2861716/SP, julgado em 18/10/2001. Nesse
recurso especial, decidiu-se que o Banco Bradesco S.A. é parte
legítima para responder ao processo em que se discute indenização
por danos morais e materiais, que pode chegar a R$5.000.000,00, a
ser paga aos pais de um cliente assassinado no interior de um caixa
eletrônico, em São Paulo. Similar foi a decisão da Terceira Turma do
STJ no Resp 149838/SP, julgado em 7/4/98, cuja ementa trazemos à
colação:

"Estabelecimento bancário. Tratando-se de atividade que cria risco
especial, dada a natureza da mercadoria que dela constitui objeto,
impõe-se sejam tomadas as correspondentes cautelas, para
segurança dos clientes. Responsabilidade pelo assalto sofrido por
quem, no interior da agência, efetuava saque em dinheiro".

A legislação sobre responsabilidade por dano ao consumidor é de
competência concorrente entre a União e os Estados, nos termos do
art. 24, VIII, da Carta Federal. Dessa forma, cabe à União editar
normas gerais sobre a matéria e, aos Estados, suplementá-las. A Lei
Federal n° 8.078, de 1990, que contém o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, preceitua, no seu art. 6°, 1, que são direitos
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básicos do consumidor a proteção da vida, a saúde e a segurança
contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos
e serviços considerados perigosos ou nocivos. Ainda, no seu art. 14,
determina que o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando
não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes alistadas
pela lei.

A competência estadual para legislar sobre a matéria objeto da
proposição em análise é totalmente justificável, uma vez que, no
fornecimento de segurança para os consumidores de serviços de
natureza bancária, estão envolvidos princípios já delineados no
Código do Consumidor. A matéria, ainda, se refere à segurança
pública, sendo que legislação estadual a respeito não está em
confronto com a lei federal que trata da segurança das instituições
financeiras. Esse é o entendimento do STJ manifestado em vários
julgados. Vejamos:

"Constitucional e tributário. Estabelecimentos bancários.
Equipamentos de segurança. Confronto de lei estadual com federal.
Inocorrência. Legislação concorrente. Precedentes.

1 - E cabível recurso para resolver conflito entre lei local e lei federal,
sem que haja necessidade de declarar, ou não, a sua
constitucional idade.

2 - A Lei Paulista n° 11.517/96 não se confronta com a Lei Federal
n° 7.102/83, visto que aquela regulamentou matéria afeta à sua
competência e de estrito interesse estadual.

3 - Inexiste ilegalidade do Estado ou do Município na exigência de
instalação de equipamentos de segurança, visto que não há
interferência com as leis federais que regulam as instituições
financeiras.

4 - Não há invasão de competência, por ser esta concorrente, tendo
em vista que não se está alterando matéria relativa ao sistema
financeiro, mas, sim, dispondo sobre questão de segurança pública,
consoante autorização constitucional (arts. 34, III, e 144, da CF/88).
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5- Precedente das egrégias P e 21 Turmas desta Corte Superior.
6 - Recurso Especial provido. (Resp 400728/PR. Relator: Ministro

José Delgado. DJ: 13/5/2002 - PG. 00170)".
Observe-se, também, que a proposição inova em relação à lei

federal que trata da segurança das instituições financeiras, pois prevê
a vigilância pelo tempo de atendimento integral ao público, o que incluí
os postos de atendimento eletrônico por 24 horas.

A Lei n° 12.971, de 1998, torna obrigatória a instalação de
dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços das
instituições bancárias e financeiras localizados no Estado. Prevê, em
seu art. 20, que cada unidade de atendimento dessas instituições
deverá dispor de porta eletrônica de segurança provida de
determinados equipamentos, vidros laminados e resistentes ao
impacto de projéteis de armas de fogo de grosso calibre, e circuito
interno de televisão. Na última legislatura, o Projeto de Lei n°
1.18512000, do Deputado Chico Rafael, buscou aprimorar essa
legislação, tornando obrigatória a manutenção de equipamentos
mínimos de segurança nos Bancos 24 horas. O Substitutivo n° 1,
apresentado ao projeto pela Comissão de Constituição e Justiça,
determinou que as instituições seriam obrigadas a manter vigilância
ostensiva. Entretanto, a proposição foi arquivada no final da
legislatura.

O projeto em exame recupera a idéia de vigilância ostensiva
apresentada pela proposição arquivada, mas peca ao não respeitar a
consolidação das leis, tendo em vista que a Lei n° 12.971, de 1998,
trata da mesma matéria. A proposição, ainda, é excessivamente
detalhista, ferindo o princípio de que as leis devem ser genéricas. Por
essas razões, apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 65/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna obrigatória

a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos
de serviços das instituições bancárias e financeiras.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1°-O art. 1 0 da Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - As instituições bancárias e financeiras ficam obrigadas a

manter vigilância ostensiva, pelo tempo integral de atendimento ao
público, e a instalar dispositivos de segurança em suas agências e
postos de serviços no Estado.

§ 1° - A vigilância ostensiva a que refere o 'caput' se estende aos
postos que mantenham atendimento eletrônico por vinte e quatro
horas diárias, excetuando-se os caixas eletrônicos localizados na
parte interna de estabelecimentos comerciais.

§ 2° - O Poder Executivo, por meio do órgão competente, aplicará as
seguintes penalidades às instituições que descumprirem o disposto
nesta lei:

- advertência, na primeira autuação;
II - multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser

corrigido por índice oficial adotado pelo Governo do Estado, por
agência ou posto autuado, na segunda autuação.".

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará a Lei n° 12.971, de 27 de
julho de 1998, no prazo de sessenta dias contados da data de
publicação desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

n° 13.586, de 9 de junho de 2000.
Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gustavo Valadares - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°69/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a proposição em tela
altera o art. 1° da Lei n° 11.867, de 28/7/95, que reserva percentual de
cargos ou empregos públicos, no âmbito da administração do Estado,
para pessoas portadoras de deficiência.

Publicado em 22/2/2003, o projeto vem preliminarmente a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
constitucional idade, legalidade e juridicidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
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A Constituição da República, em seu art. 37, VIII, determina que

a lei deverá reservar percentual dos cargos e empregos públicos para
portadores de deficiência. No âmbito da administração pública federal,
a lei que disciplina o assunto e define os critérios de admissão é a n°
8.112, de 1990, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis da União, das autarquias - aí incluídas aquelas em regime
especial - e das fundações públicas federais. A referida norma
estabelece, em seu art. 50, § 2 0 , que devem ser reservados aos
portadores de deficiência 20% das vagas oferecidas em concursos
para cargos da administração pública federal.

Já no âmbito do nosso Estado, a Lei n° 11.867, de 1990, em seu art.
1°, diz que devem ser reservados aos portadores de deficiência 10%
dos cargos ou empregos públicos, em todos os níveis.

Porém, essa benesse concedida aos deficientes sofre as limitações
decorrentes das disposições contidas no art. 37, II, da Constituição
Federal: sua investidura em cargo ou emprego públicos depende,
além da aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e
títulos, da compatibilidade da deficiência com o exercício da atividade.

O objetivo do projeto em análise é a alteração de 10% para 15% das
vagas destinadas aos portadores de deficiência no âmbito da
administração pública do Estado. Trata-se de iniciativa louvável e de
caráter humanitário, com o escopo de garantir maior proteção às
pessoas portadoras de deficiência, que enfrentam dificuldades
maiores por serem impossibilitadas de exercer determinadas tarefas
ou trabalhos.

A matéria é da competência do Estado federado, ao qual cabe
decidir com exclusividade o percentual de vagas no serviço público
que se deseja destinar aos portadores de deficiência no âmbito da
administração estadual. Ademais, o tema não se insere entre aqueles
arrolados no art. 66 da Carta mineira, como sendo de iniciativa
reservada a órgão ou Poder. Não há óbice, portanto, a que a
proposição seja deflagrada por parlamentar.

Considerando o preceito do art. 5 0 da Constituição da República,
que garante igualdade de todos perante a lei, e, principalmente, o
alcance social do projeto em análise, ressaltamos que é necessário
avaliar, no conjunto da população do Estado, a proporção de pessoas
portadoras de deficiência.
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Cabe às comissões técnicas responsáveis pelo exame de mérito

da proposição proceder à análise desse dado e, se necessário,
promover a adequação do percentual.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 69/2003.
Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Ermano Batista - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°73/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Maria José Haueisen, tem
como objetivo disciplinar a inclusão de serviços não solicitados pelos
clientes nas faturas mensais expedidas pelas operadoras de cartões
de crédito.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Submetida a proposição em tela à apreciação da Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

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

Fundamentação
As administradoras de cartões de crédito freqüentam de forma

rotineira as extensas listas de reclamações dos órgãos de defesa do
consumidor em face dos inúmeros abusos cometidos. Uma dessas
práticas lesivas diz respeito à denominada venda casada ou cobrança
de serviços sem prévia solicitação ou autorização do consumidor.
Ambas as práticas são vedadas pela Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90,
(Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC). No art. 39 são
arroladas as chamadas cláusulas abusivas, entre as quais figura a
cobrança de serviços não solicitados, conforme apontado no projeto
em apreço.

Com as facilidades do pagamento dessas obrigações contratuais por
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meio de débito em conta, muitas vezes o consumidor nem sequer é
informado corretamente daquilo que está pagando. Em muitos casos,
configura-se verdadeira apropriação indébita, prática condenável até
mesmo pelo nosso código penal. Com a imposição das multas
cabíveis dentro da legislação aplicável à espécie, conforme
expressamente determinado no projeto em apreço (art. 20),
certamente teremos uma cessação dessas cobranças ilegais.

A adesão a determinada contratação depende da vontade soberana
do consumidor, não podendo ser imposta de forma unilateral por parte
da prestadora do serviço. O mesmo art. 39 do CDC é claro ao
considerar tais cobranças indevidas e reconhecer que, nesses casos,
a prestação deve ser gratuita.

Assim sendo, não há como deixar de acolher o projeto em apreço
que, certamente, contribuirá para reduzir a ocorrência de tais práticas
abusivas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1° turno, do

Projeto de Lei n° 73/2003.
Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Vanessa

Lucas - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 92/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei
n° 92/2003 visa a instituir o Programa Deputado-Mirim.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação.
Vem agora a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame visa a instituir o Programa Deputado-Mirim,

possibilitando que crianças e adolescentes conheçam o
funcionamento desta Casa legislativa e as atribuições dos seus
membros. A intenção que motivou a apresentação do projeto é nobre,
porque é preciso que a população tenha consciência da importância e
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do papel do parlamento na sociedade.

Ao proceder ao estudo e à análise da matéria, verificamos que
projeto similiar foi apresentado na legislatura passada, com o n° 1.921,
conforme as informações constantes à fl. 2 dos autos. Recebeu da
Comissão de Constituição e Justiça, em março de 2002, parecer
concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da
matéria, da lavra do Deputado Ermano Batista. Analisados o projeto
em tela e o referido parecer, verifica-se o acerto do enfoque adotado
naquela época, razão pela qual seguimos a mesma trilha.

Já existe em funcionamento nesta Casa o Programa de Educação
para a Cidadania, organizado pela Escola do Legislativo e constituído
pelos seguintes projetos: Cidadão-Mirim, que atende alunos da 3 e
da 4 séries, na faixa etária entre 9 e 11 anos; Caminhos para a
Democracia, que recebe estudantes da 5 a série do ensino
fundamental à 3 a série do ensino médio, com idade entre 11 e 17
anos; e Jornada Universitária, para estudantes com mais de 17 anos.
Aliás, o número de educandários interessados em participar do
Programa é superior à capacidade da Casa para atendê-los, sendo as
visitas, por isso, agendadas com grande antecedência.

Programa da natureza do que se pretende criar constitui matéria de
economia interna desta Casa, sendo, portanto, inadequado, à luz do
princípio da separação de Poderes, instituí-lo por intermédio de lei.
Afinal, se futuramente a Assembléia decidir concentrar o exercício de
sua função educativa na formação de lideranças comunitárias ou de
professores das escolas públicas, irá depender de um novo projeto de
lei, a ser submetido à sanção do Governador do Estado, situação
inadmissível, tendo-se em vista o citado princípio.

Por esse motivo, entendemos que o projeto em exame não deve
prosperar nesta Casa, apesar das nobres intenções que motivaram a
sua apresentação.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 92/2003.
Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Ermano

Batista - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 105/2003

rÀ



854
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o Projeto de Lei n° 10512003

dispõe sobre a obrigatoriedade de o estabelecimento comercial
manter disponível para consulta exemplar do Código de Defesa do
Consumidor.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte 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 proposição nos seus
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em análise visa a obrigar o estabelecimento comercial a

manter disponível para consulta exemplar do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078, de 1990, bem como a afixar
placa, em local visível e de fácil leitura, com essa informação. Fixa,
ainda, que seu descumprimento sujeita o estabelecimento infrator às
penalidades de notificação, para sanar a irregularidade em 15 dias, e
de multa, caso persista a situação irregular. Comprovada a
persistência da infração, a multa poderá ser cobrada em dobro a cada
período de 30 dias.

A Constituição da República estabelece como concorrente a
legislação sobre produção e consumo e sobre a responsabilidade por
dano ao consumidor, respectivamente, nos incisos V e VIII de seu art.
24. Consequentemente, cabe à União o estabelecimento de norma
gerais, o que foi feito com a promulgação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078, de 1990. Os Estados têm a
possibilidade de suplementar tal legislação para atender a suas
peculiaridades.

Com relação à iniciativa do processo legislativo por parlamentar,
também não existe vedação de ordem constitucional.

E importante ressaltar a deferência com que a atual Cada tratou das
relações de consumo e da necessidade de proteção do consumidor,
considerado a parte mais vulnerável na relação de consumo. Em seu
art. 50, inciso XXXII, relaciona como direito fundamental a promoção
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pelo Estado, na forma da lei, da defesa do consumidor. Em
decorrência, tal obrigação pode ser considerada cláusula pétrea, que
não pode ser modificada nem mesmo por emenda à Constituição
porque o § 40, inciso IV, do art. 60 impede que seja objeto de
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e
garantias individuais.

No mesmo documento legal, o art. 170, que trata da ordem
econômica e financeira, destaca, no inciso V, a defesa do consumidor
como um dos princípios a serem observados. Reforçando a
necessidade de positivação de norma a esse respeito, o art. 48 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias delimita o prazo de 120
dias, contados da promulgação da Carta Magna, para a elaboração de
código de defesa do consumidor.

A Lei n° 8.078, de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor, estabelece, em seu art. 4 0 , que a política nacional de
relações de consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida e a transparência e
harmonia nas relações de consumo. Em seu inciso IV, esse
dispositivo cita a educação e a informação de fornecedores e
consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à
melhoria nas relações de consumo, como princípio a ser atendido pelo
poder público.

A disponibilidade para consulta da lei que rege as relações de
consumo, objeto do projeto de lei em tela, vai ampliar para os
consumidores a possibilidade de conhecimentos de seus direitos,
além de desfazer dúvidas e possibilitar a aplicação de suas
determinações.

Diante disso, podemos considerar que o projeto em análise vem ao
encontro da obrigação do poder público, em seu papel de mediador
entre os diversos segmentos da sociedade, ao possibilitar a
transparência e aplicabilidade de suas normas, evitando
transgressões aos direitos do consumidor.

Ressaltamos que a medida proposta não acarretará despesa
significativa aos estabelecimentos comerciais, que poderão receber
exemplares do referido código por meio de suas entidades de classe
ou de instituições de defesa do consumidor, que costumam distribui-
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los gratuitamente.

Para o aperfeiçoamento da redação, propomos a Emenda n° 1 com
o objetivo de substituir, na ementa e no "caput" do art. 1° e do art. 2 0 , a
expressão "Código de Defesa do Consumidor" pela expressão
"Código de Proteção e Defesa do Consumidor", como está disposto no
art. 1° da Lei n°8.078, de 1990.

Observamos, ainda, que a redação proposta para o § 1° do art. 10
ficará mais adequada se evitar enumerar os estabelecimentos
comerciais sujeitos a seu comando, referindo-se a eles de forma mais
genérica. A extensão e o dinamismo do mercado de consumo
ampliam a possibilidade de esquecimento ou mesmo de exclusão por
inovação dos atuais estabelecimentos. Nesse sentido, apresentamos
a Emenda n° 2.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 105/2003 com as Emendas n
o
s 1 e 2,

a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Substitua-se, na ementa e no "caput" do art. 1 0 e do art. 2°, a
expressão "Código de Defesa do Consumidor" pela expressão
"Código de Proteção e Defesa do Consumidor".

EMENDA N°2
Dê-se ao § 1 0 do art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - ...................................................
§ 1° - Para os efeitos desta lei, considera-se estabelecimento

comercial aquele que desenvolva atividade de distribuição ou
comercialização de produto ou prestação de serviços.".

Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gustavo

Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

107/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Resolução n°

107/2003 tem por escopo sustar os efeitos da Lei Delegada n° 111,
que altera a Lei Delegada n° 58, nos termos do inciso XXX do art. 62
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da Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão, para receber parecer preliminar de
juridicidade, constitucional idade e legalidade, consoante o disposto no
art. 195, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Encarregados de apreciar a matéria, passamos a fundamentá-la na
forma a seguir.

Fundamentação
O projeto em referência objetiva suspender os efeitos da Lei

Delegada n° 111, publicada no "Diário do Executivo" de 1 0/2/2003, a
qual modificou a Lei Delegada n° 58, de 29/1/2003. Esta dispõe sobre
a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes e dá
outras providências, e seu art. 7 0 vincula o Centro Mineiro de
Toxicomania à estrutura orgânica da citada Secretaria.
Posteriormente, foi editada a Lei Delegada n° 111, que deu nova
redação ao referido dispositivo legal, de modo a vincular aquele órgão
público, do ponto de vista técnico e operacional, à Subsecretaria Anti-
Drogas da referida Pasta, o que acarretou a revogação expressa do
ai. 90 da Lei Delegada n° 102.

Por meio da Resolução n° 5.210, de 12/12/2002, a Assembléia
Legislativa delegou atribuições ao Chefe do Poder Executivo para
promover uma ampla reforma na administração direta e indireta do
Estado, dentro dos limites materiais e formais por ela estabelecidos,
especialmente no tocante ao prazo para o exercício da competência
delegada. Aliás, o art. 2 0 da resolução em apreço determina
explicitamente que "a delegação de atribuição constante nesta
resolução estende-se até a data de 31 de janeiro de 2003". Todavia,
surge uma indagação: o prazo a que se refere o mencionado ato
normativo prende-se à data da edição ou à data da publicação da lei
delegada no órgão oficial? Diante da omissão no texto deste elemento
específico, cabe ao intérprete realizar o trabalho intelectual
consistente na descoberta do verdadeiro sentido e do alcance da
norma jurídica, o que deve ser feito levando-se em consideração a
realidade da administração pública estadual.

Não há dúvida de que a publicidade dos atos do poder público,
especialmente a dos atos de caráter normativo, constitui condição ou
requisito de eficácia, de obrigatoriedade e de vinculação aos
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destinatários. Enquanto não ocorrer a divulgação oficial do
conteúdo do ato, não há a menor possibilidade de produção de seus
efeitos jurídicos, uma vez que o princípio constitucional da publicidade
exige a transmissão de seus preceitos aos destinatários, o que é da
maior relevância no estado democrático de direito. Se até mesmo os
atos administrativos, que são atos de execução ou aplicação da lei,
estão submetidos à publicidade, tal como prevê o "caput" do art. 37 da
Constituição da República, com muito maior razão os atos normativos,
que estabelecem regras gerais, abstratas e inovadoras, necessitam de
publicação para adquirir eficácia.

Inicialmente, devem-se fazer algumas ponderações no tocante à
feitura e à divulgação do ato jurídico. Normalmente, a confecção do
ato antecede a sua publicação. Editar e publicar são coisas
nitidamente distintas, embora correlatas e seqüenciais. O primeiro diz
respeito à produção, à confecção, à feitura mesma do ato, ao passo
que a publicação é uma condição de eficácia, ou seja, de produção de
efeitos para os destinatários e ocorre sempre posteriormente. Assim, a
edição e a publicação dos atos do poder público ocorrem em
momentos distintos. Ambas se enquadram em uma cadeia seqüencial
lógica e coerente, a ser respeitada pelo Estado. A existência jurídica
da Lei Delegada n° 111 reporta-se à data de sua feitura (31/1/2003),
embora dependesse da competente publicação no diário oficial do
Estado, para adquirir eficácia e vincular seus destinatários, o que só
ocorreu no dia seguinte. E praticamente impossível produzir a norma e
publicá-la no mesmo dia, sobretudo pelo universo considerável de
matérias a serem divulgadas pela imprensa oficial.

Ainda no tocante à publicação, há constitucional istas eméritos, como
Carré de Malberg e José Afonso da Silva, que não a consideram como
ato jurídico propriamente dito. O primeiro ensina que a publicação "é
um simples fato, que consiste em uma inserção da lei no jornal oficial";
o segundo vê a publicação como um instrumento de comunicação da
feitura da lei e do seu conteúdo, "mero fato ou mera operação
material, mas ( ... ) entendemos que esse fato produz efeitos jurídicos".
Mais adiante o citado mestre afirma que "demais, sem a publicação
essa eficácia não atuará, visto como o prazo para entrada em vigência
se conta do fato publicação: - inserção no Diário Oficial ou utilização
de outro meio hábil" ("Princípios do processo de formação das leis no
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Direito Constitucional". São Paulo, 1964, p. 226-227).

O autor da proposição defende a tese segundo a qual a publicação
das leis delegadas deveria ter ocorrido na data-limite, 31/1/2003, não
sendo admitida nenhuma divulgação de seu conteúdo em data
posterior, sob pena de se afrontar e extrapolar os termos da
delegação de competências.

Todavia, entendemos que a data-limite fixada na resolução desta
Casa refere-se à edição dos atos normativos, e não à sua publicação.
Portanto, se o Governador do Estado editou a lei delegada até
31/1/2003, o ato encontra-se em perfeita sintonia com os
mandamentos da delegação legislativa, ainda que a publicação haja
ocorrido posteriormente. No caso da Lei Delegada n° 111, que ora se
pretende impugnar, saliente-se que foi produzida em 31/1/2003, e sua
publicação ocorreu no dia seguinte, ou seja, em 1 0/2/2003, como é
natural na administração pública brasileira, nos três níveis de governo.
Ora, o aspecto principal da questão reside no exercício da
competência dentro do prazo estipulado. Desde que a lei delegada
tenha sido produzida até a data-limite, não há que se falar em
exorbitância no comportamento do Chefe do Poder Executivo, apesar
de a norma jurídica ter sido publicada no dia imediatamente posterior.
Sendo assim, é evidente que a produção de efeitos só irá ocorrer a
partir da data de sua publicação no diário oficial do Estado.
A sustação dos efeitos de tal ato normativo somente teria

fundamento constitucional se o Governador do Estado tivesse
extrapolado o conteúdo material fixado na resolução deste
parlamento, ou se a lei delegada tivesse sido editada fora do prazo
nela estipulado, o que efetivamente não ocorreu em relação à Lei
Delegada n° 111. Ademais, é oportuno ressaltar que um acentuado
distanciamento entre a data da edição e a data da publicação do ato
normativo poderia dar ensejo à suspensão dos efeitos jurídicos, com
fundamento no princípio da razoabilidade. Isso porque as medidas
tomadas pelo Estado devem se pautar pelo bom senso, pela sensatez
e pela utilização de critérios coerentes e aceitáveis em face das
circunstâncias. Para exemplificar, se a publicação - divulgação oficial
do conteúdo do ato - tivesse ocorrido vários dias após a edição da
regra de direito, esse lapso temporal poderia servir de justificati'a para
a impugnação do ato executivo, por traduzir descontinuidade no
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procedimento do poder público e configurar uma medida
extemporânea, passível de questionamento. Assim, na hipótese de
publicação tardia da regra jurídica, poder-se-ia admitir a inadequação
ou a incoerência de tal comportamento em face da resolução
legislativa.

Entretanto, a diferença de apenas um dia entre a feitura e a
publicação da norma jurídica não serve de pretexto para a suspensão
de seus efeitos por esta Assembléia no exercício de sua competência
fiscalizadora, pois é o interstício mínimo para dar ciência aos cidadãos
acerca do conteúdo do ato. Nesse caso, não se nos afigura pertinente
a utilização de nenhuma outra exegese para o caso.

Dessa forma, a interpretação dada pelo ilustre parlamentar ao art. 20
da Resolução n°5.210, de 2002, com objetivo de vincular a data-limite
para o exercício da competência delegada à data da publicação do ato
normativo, não nos parece aceitável diante da realidade brasileira, tal
como procuramos demonstrar ao longo da fundamentação desta peça
opinativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Resolução n°
107/2003.

Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Ermano Batista - Gustavo Valadares - Paulo Piau.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 19/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, a proposição em análise
requer a transcrição,, nos anais da Assembléia Legislativa, da matéria
intitulada "Renovar E Preciso", publicada no jornal "O 4 0 Poder", em
30/7/2000.

O requerimento foi publicado em 22/2/2003 e vem agora à Mesa
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
E condicionada a transcrição de documentos ou pronunciamentos

não oficiais nos anais da Assembléia Legislativa à sua relevância
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especial para o Estado, conforme dispõe o art. 233, XIII, do
Regimento Interno.

O autor do texto cuja transcrição se propõe relata a necessidade de
renovação de idéias para que estas se adaptem aos fatos e às
mudanças no contexto histórico. Para ele, nada é mais constrangedor
do que a autoridade, em qualquer área, que não atualiza sua visão de
mundo, permanecendo aferrada a propostas anacrônicas, válidas num
passado distante, sem nenhuma relação com a realidade presente.
Essa renovação se torna imperiosa na esfera política, em particular no
Executivo, pois, no seu entender, o poder exercido por um mesmo
grupo, com o passar dos anos, tende a se desgastar e a se
corromper.

Embora a matéria seja relevante, entendemos que eia não constitui
manifestação especialmente significativa que deva ser registrada nos
anais da Casa, uma vez que não se enquadra nos limites
estabelecidos pelo Regimento Interno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

19/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rômolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°20/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, a proposição em tela tem por

escopo seja inserido nos anais desta Casa o artigo publicado no jornal
"Estado de Minas", edição de 16/10/2001, intitulado "Vassalos, sempre
Vassalos!", de autoria do General R-1 do Exército Marco Antônio
Felicio da Silva.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003
e a seguir encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, conforme dispõe o art. 79, VIII, "b", do Regimento interno.

Fundamentação
Preliminarmente, é preciso ressaltar que o exame da matéria deve

nortear-se pela norma contida no art. 233, inciso XIII, do Diploma
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Interno, que estabelece a condição imprescindível para que
Assembléia Legislativa admita a transcrição de documento ou
pronunciamento não oficial nos seus registros, a saber que sejam eles
especialmente relevantes para o Estado.

Quanto à publicação de que trata o requerimento, podemos dizer
que ela constitui manifestação pessoal contrária a atos considerados
de submissão do Governo brasileiro frente aos EUA, tais como a
venda da empresa Vale do Rio Doce, a assinatura de acordos de
concessões nas áreas relativas ao espaço aéreo, ao cinema, às
patentes, ao "software", à cabotagem, à indústria bélica nacional, à
restrição ao desenvolvimento de foguetes, satélites e submarino
atômico, à utilização por nação estrangeira da Base de Alcântara e ao
estabelecimento de agências do FBI e da CIA em solo pátrio.

Nossa opinião é que a matéria considerada como relevante para o
Estado, a ser conservada e transmitida aos pósteros por meio de sua
transcrição, deve ser aquela que exprima tendências comuns à gente
mineira, aquela em que se faça uma análise dos fatos que influam ou,
mais tarde, possam influir na história do Estado ou, ainda, aquela que
se revele de tal forma pertinente ao entendimento do momento político
então vivido que deva perenizar-se mediante o registro nos anais da
Assembléia.

Consideramos que o artigo cuja transcrição ora se requer não se
enquadra na previsão regimental, razão por que entendemos não
deva ser a proposição aprovada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

20/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 21/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, a proposição em análise solicita

a transcrição nos anais da Assembléia Legislativa da matéria
publicada no jornal "Estado de Minas", do dia 20/9/2000, sob o título



863
"Inventário de uma vida", de autoria do Dr. José Artur de Carvalho
Pereira Filho.

Após a sua publicação em 22/2/2003, vem a proposição à Mesa
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Os limites dentro dos quais pode ou não ser acolhido pedido de

transcrição de matéria nos anais da Casa são inferidos da própria
redação do inciso XIII do art. 233 do Diploma Regimental, que
submete à votação requerimento escrito que solicitar, "ipsis litteris",
inserção nos anais da Assembléia de documentos ou
pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para o
Estado.

A matéria sob comento refere-se ao Desembargador José Artur de
Carvalho, pai do autor, falecido em 1999.

Valemos-nos aqui das palavras de seu filho, para delinearmos o
perfil de seu pai: "soube ele ser humilde no ápice de sua estatura,
sóbrio no decantar de suas virtudes, elevado e caloroso nos laços de
sua ternura, sábio em suas visões e antevisões, palpável em seu
afeto, rígido na retidão dos seus caminhos e deixôu o mais intangível
e grandioso dos patrimônios aos seus: uma imensurável unção da
família".

Apesar de o artigo tratar de assunto relevante, não nos restando
sombra de dúvida sobre a ilibada vida pública do Desembargador
Artur, entendemos que ele não constitui manifestação especialmente
significativa que deva ser registrada nos anais da Casa e, sendo
assim, nos termos estabelecidos pelo Regimento Interno, não merece
prosperar.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Requerimento n°

21/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aioise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
Geo rge.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°22/2003•
Mesa da Assembléia
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Relatório

De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, a proposição em tela tem por
objetivo solicitar a inserção nos anais da Casa do artigo publicado no
jornal "Gazeta Mercantil' edição de 25/10/2001, intitulado "Lis/minas,
dez ano de privatização'

A proposição foi publicada em 22/2/03 e a seguir encaminhada a
este órgão colegiado, ao qual compete emitir parecer sobre a matéria,
nos termos do disposto no art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O artigo que se pretende incluir nos anais do Poder Legislativo

refere-se a um editorial e, por essa razão reflete a opinião particular
do seu autor, Rinaldo Campos Soares, Presidente da USIMINAS.

Ali ele faz um balanço dos impactos institucionais, políticos, sociais e
econômicos em dez anos, completados em outubro do ano passado,
do processo de grandes privatizações iniciada com a USIMINAS. Em
síntese leva o leitor a fazer uma reflexão sobre o que de irracional
existia no modelo estatizante e o que se extraiu de positivo e se
manteve após a privatização.

Ora, em que pese ao espírito crítico e analítico do autor, sua
vivência e a lucidez de suas considerações, podemos ressaltar, por
outro lado, que não nos parece o assunto relevante e de significação
histórica para o contexto deste parlamento ou do Estado. Poderíamos,
como fonte de pesquisa, buscá-lo nos arquivos da Federeção das
Indústrias ou mesmo no próprio arquivo do jornal que fez a exposição
da matéria.

Finalmente, consideramos que, embora seja louvável a iniciativa do
parlamentar signatário do requerimento, o acato deste fica
prejudicado, visto que não atende à especificidade da norma
regimental instituída no inciso XIII do art. 233 do Diploma Interno, que
admite "inserção, nos anais da Assembléia Legislativa, de documento
ou pronunciamento não oficial, especialmente relevante para o
Estado' No nosso entendimento, importante para o Estado é o fato
cuja dimensão histórica, política ou cultural afete porção significativa
de seu povo - seus valores ou seus interesses - e que tenha
repercussão duradoura.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°
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22/2003.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise - Luiz

Fernando Faria - Antônio Andrade - Pastor George.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°24/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, a proposição em análise
postula a inserção, nos anais da Assembléia Legislativa, da entrevista
concedida por Vicente Falconi ao jornal "Estado de Minas", em
4/11/2002.

O requerimento foi publicado em 22/2/2003 e vem agora à Mesa
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial

especialmente relevante para o Estado nos anais da Assembléia
Legislativa é prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento interno e
sujeita-se a parecer, nos termos de seu art. 234.

De acordo com a interpretação do texto regimental, entende-se que
a matéria a ser transcrita deve constituir manifestação política ou
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de
Minas Gerais.

A referida matéria, da lavra do Prof. Vicente Falconi Campos, é um
contundente alerta, cuja chamada principal é "Sem reforma o País não
anda". O respeitado professor é especialista em métodos inovadores,
destinados a garantir maior eficiência às administrações pública e
privada. Na sua avaliação, Lula foi uma boa escolha para a
Presidência da República, e o autor não teme o caos a partir da nova
gestão. Mas chama a atenção para a necessidade de reformas e do
cumprimento dos acordos da dívida externa. A seu ver, o Presidente
terá que continuar o "dever de casa" do Governo anterior.

A respeito da matéria, de interesse nacional, temos o entendimento,
"data venha", de que a sua inserção nos registros oficiais desta Casa
não é apropriada, porque o assunto nela tratado está sendo
exaustivamente discutido por todos os segmentos da sociedade. Aliás,
a dívida externa é assunto afeito mais especificamente à União e ao
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Senado.

Como bem se vê, a matéria não constitui manifestação política ou
cultural voltada para os interesses particulares de Minas Gerais, pelo
que não deve figurar nos anais desta Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n°

24/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°25/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Bilac Pinto, por meio do requerimento sob comento,

solicita seja transcrita nos anais da Casa a matéria publicada no jornal
"Folha de São Paulo", do dia 16/10/2000, intitulada "Maior centro de
produção fica em Minas Gerais".

Publicada em 22/2/2003, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Regimento Interno da Assembléia Legislativa condiciona a

transcrição de documentos ou pronunciamentos não oficiais nos anais
da Casa à sua relevância especial para o Estado, conforme dispõe o
art. 233, Xlll,do Diploma Regimental.

O texto cuja transcrição se propõe refere-se ao grande centro
produtor de Minas Gerais, com destaque no País, Santa Rita do
Sapucaí, município do Sul de Minas com 40 mil habitantes, onde
tiveram início 104 indústrias de todo porte. Entrando em
funcionamento por volta de 1975, o volume de vendas dos produtos
atinge hoje cifras que chegam aos R$115.000.000,00. Nesse
contexto, a empresa Alarmes Santa Rita encontra-se entre as que se
destaca pelo grande crescimento, com a produção de um alarme
eletrônico com sensores que podem bloquear até oito funções vitais
do automóvel.

Embora a matéria seja relevante, e não nos resta dúvida da
destacada supremacia dessa região no tocante à área de informática
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e eletrônica, entre outras, entendemos que ela não constitui
manifestação especialmente significante que deva ser registrada nos
anais da Casa, nos termos dos requisitos estabelecidos pelo
Regimento Interno.

Conclusão
Diante de tais circunstâncias, opinamos pela rejeição do

Requerimento n° 25/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março 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°26/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Bilac Pinto, por meio do requerimento em tela, solicita

seja transcrita nos anais da Casa a matéria publicada no jornal
"Estado de Minas" do dia 6/9/2001, intitulada "O ator principal no palco
das águas", de autoria do engenheiro agrônomo Sérgio Mário Regina.

Publicado em 22/2/2003, vem a proposição à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno condiciona a

transcrição de documentos ou pronunciamentos não oficiais nos anais
da Assembléia Legislativa à sua relevância especial para o Estado.

O texto cuja transcrição se propõe refere-se à superfície coletora de
águas das chuvas em nosso Estado, a qual recarrega os lençóis
freáticos e os aqüíferos.

O meio rural ocupa aproximadamente 80% da superfície de Minas
Gerais, o que significa que ele detém 80% da superfície coletora de
águas das chuvas, cerca de 46.000.000ha distribuídos em 550.000
propriedades rurais.

O autor destaca que 55% da superfície do meio rural mineiro,
25.300.000ha, são constituídas por pastagens, a maioria delas em
processo de degradação. Seu poder de permitir a infiltração de chuvas
e recarga caiu, por certo, de 35% para menos de 5%. Cerca de 83%
desse número são propriedades rurais com menos de lOOha e detêm
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somente 18,3% da superfície, enquanto 17% do número de
propriedades têm mais de 1 00h e ocupam 81,7% da superfície rural
mineira.

Portanto, os grandes proprietários têm as maiores responsabilidades
pela restrita infiltração das águas das chuvas, mas os pequenos,
concentrados em topografias mais acidentadas das serras "tomba-
chuvas" - formadoras de águas -, têm potenciados a sua importância e
o seu envolvimento. Dessa forma, o autor do artigo faz alusão a esses
proprietários como "atores principais nos palcos das águas mineiras".

Entendemos que, apesar da importância representativa dos
ruralistas, a transcrição da matéria que delineia suas
responsabilidades relativas à preservação do meio ambiente e, em
especial, dos recursos hídricos, não constituí manifestação
especialmente significativa nem retrata um momento político
importante que deva ser gravado nos anais da Casa, nos termos dos
requisitos estabelecidos pelo Regimento Interno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

26/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 27/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De inciativa do Deputado Bilac Pinto, a proposição em análise tem

por escopo a inserção nos anais da Assembléia Legislativa da matéria
publicada no jornal "Estado de Minas" do dia 12/2/2001, intitulada
"Rodoanel para Belo Horizonte" e de autoria do urbanista Radamés
Teixeira e do jornalista Oswaldo Amorim.

Publicada em 8/3/2001, vem agora a matéria à Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A transcrição de documento ou pronunciamento não oficial nos anais

da Assembléia Legislativa, conforme dispõe o art. 233, XIII, do
Regimento Interno, condiciona-se à sua especial significação para o
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Estado.

Interpretando a norma regimental, entendemos que a matéria a ser
transcrita deve constituir manifestação política e cultural relevante
para compreensão de fatos pertinentes à política ou à história de
Minas ou deve exprimir uma tendência comum da gente mineira, a ser
conservada e transmitida aos pósteros por meio de seu registro nos
anais desta Casa.

Não é o caso do artigo dos autores Radamés Teixeira e Oswaldo
Amorim. Embora se constitua em um alerta sobre a rede viária de
Belo Horizonte, chegando a apresentar sugestões que visam a
solucionar alguns problemas detectados na região do anel rodoviário,
que foi transformada em verdadeira zona de conflitos, acreditamos
não se enquadrar na previsão regimental, razão pela qual somos
forçados a negar-lhe acolhida.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

27/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°28/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, a proposição em tela tem por

objetivo solicitar ao Presidente da Assembléia Legislativa seja inserida
nos anais da Casa a matéria publicada no jornal "Folha de S. Paulo",
edição de 11/9/99, intitulada "Uma Reforma Tributária Inovadora" e de
autoria do ex-Deputado Federal Francisco Horta.

O requerimento foi publicado em 22/2/2003 e a seguir encaminhado
a este órgão colegiado, ao qual compete emitir parecer sobre a
matéria, conforme dispõe o art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O artigo que se pretende seja transcrito nos anais da Assembléia

Legislativa é uma breve exposição acerca da proposta de reforma
tributária apresentada na Câmara dos Deputados pelo relator da
matéria, Deputado Federal Mussa Demes. 0 autor da publicação



870
anuncia as medidas acatadas pela relatoria e sobre elas tece
considerações - é bom frisar - de caráter eminentemente pessoal,
discorrendo sobre suas virtudes, deficiências e possíveis
repercussões. Em suma, o artigo constitui-se de uma 'opinião
econômica", conforme destacado em preâmbulo ao seu título.

Para que consideremos a conveniência ou não de se acatar a
proposição sob comento, é necessário que tenhamos em mente o
disposto no inciso XIII do art. 233 do Diploma Procedimental Interno, a
saber, que será submetido a votação requerimento escrito que
solicitar a inserção nos anais da Assembléia Legislativa de documento
ou pronunciamento não oficial - atente-se - "especialmente relevante
para o Estado".

A partir desse esclarecimento, fica evidenciado, no caso, o não-
atendimento da restrição imposta pelo referido dispositivo regimental,
o que nos leva a considerar o requerimento sob análise destituído de
conveniência e oportunidade. Realmente, além de estar caracterizado
por subjetividade, o artigo não traz uma análise profunda e substancial
sobre a matéria tributária, de forma a contribuir para o seu
entendimento, nem apresenta soluções inovadoras para a ordem
tributária nacional que mereçam ficar registradas nos anais da
Assembléia.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

28/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°29/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, a proposição em análise postula

a inserção, nos anais da Assembléia Legislativa, do artigo intitulado
"Solução para o aço está em casa", assinado por João César de
Freitas Pinheiro, geólogo e doutor em Administração e Política de
Recursos Minerais, e editado no jornal "Gazeta de Minas" de
10/4/2002.
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O requerimento foi publicado em 25/4/2002 e vem agora à Mesa

para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial

especialmente relevante para o Estado nos anais da Assembléia
Legislativa é prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno e
sujeita-se a parecer, nos termos do art. 234 da referida norma.

De acordo com a interpretação do texto regimental, entende-se que
a matéria a ser transcrita deve constituir uma manifestação política ou
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de
Minas Gerais.

O artigo em referência, da lavra de profundo conhecedor do setor
siderometalúrgico brasileiro, constitui uma análise pessoal dos
problemas dessa área, no panorama atual de estagnação da
produção mundial de aço. Nele, além de traçar um breve histórico da
indústria nacional, aponta soluções para a saída da crise.

Contudo, em que pese ao seu valor como peça bem articulada e
embasada em argumentação sólida, cumpre-nos dizer, por outro lado,
que o assunto de que trata diz respeito à política externa norte-
americana, protecionista, que fere o interesse de vários países, entre
os quais o Brasil, e apenas indiretamente o de Minas Gerais, cuja
política interna inibe a expansão do consumo doméstico. Além disso,
sendo uma análise predominantemente técnica, o seu ponto de vista,
de uma maneira ou de outra, certamente será levado ao
conhecimento daqueles que se ocupam do assunto, por meio das
diversas publicações dedicadas ao tema.

Dessa forma, temos o entendimento, "data venia", de que a inserção
do artigo nos registros oficiais desta Casa não é apropriada, ainda
mais porque ele não constitui manifestação política ou cultural
relevante para Minas Gerais.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n°

29/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor
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o eorge.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 36/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Leonardo Quintão, por meio do requerimento em tela,

solicita ao Presidente desta Casa sejam pedidas ao Secretário da
Fazenda informações acerca do montante pecuniário repassado no
ano de 2002 ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no
Trânsito - FUNSET -, a que se refere a Lei Federal n° 9.602, de 1998,
e o art. 320, parágrafo único, da Lei n° 9.503, de 1997, com a
arrecadação das multas de trânsito no Estado; o montante total do
valor de todas as notificações de infração de trânsito aplicadas pelo
Estado no ano de 2002; a discriminação do total efetivamente
arrecadado, o total não arrecadado em decorrência de provimento de
recursos administrativos e o total não arrecadado em conseqüência de
decisão judicial; e, finalmente, todo o crédito resultante de multas de
trânsito ainda não arrecadado pelo Estado em decorrência do
inadimplemento dos infratores, discriminado ano a ano, inserido no
período compreendido entre 1 0/1/99 até a data de envio da resposta a
este requerimento.

Publicada em 27/2/2003, vem a proposição à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Lei n° 9.503, de 1997, trata do Código de Trânsito Brasileiro, em

vigor desde o dia 22/1/98, tendo o seu art. 320, com o parágrafo
único, o seguinte teor:

"Art. 320 - A receita arrecadada com a cobrança das multas de
trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de
tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

Parágrafo único - O percentual de cinco por cento do valor das
multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na
conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação
de trânsito".

A Lei n° 9.602, de 1998, aditiva à Lei n° 9.503, de 1997, normatiza,
entre outros, o art. 320 desta, quando introduz diversos conceitos
sobre o FUNSET, que está subordinado ao Departamento Nacional de
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Trânsito - DENATRAN -, fonte de seus recursos, a exemplo do que
foi descrito no aludido parágrafo único.

Trata-se de informações que, realmente, podem trazer a esta Casa
luz sobre um conhecimento amplo e específico relativo à arrecadação
que deixa de pertencer aos cofres estaduais para compor orçamento
do Governo Federal. Dessa forma, entendemos que a proposição
cumpre as funções dispostas no inciso XII do art. 233 do Regimento
Interno, que define a espécie do requerimento ora analisado,
recomendando que contenha pedido de "informações às autoridades
estaduais por intermédio da Mesa da Assembléia".

Reconhecemos que é meritório o requerimento em tela, pelas
razões explanadas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

36/2003 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rômolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 37/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Quintão, a proposição em exame

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício ao Secretário de Estado da Fazenda, solicitando o envio de uma
lista com todas as transações e acordos judiciais feitos pelo Estado de
Minas Gerais, contendo as seguintes informações, conforme modelo
de planilha anexo: data da transação, o sujeito passivo da obrigação
tributária, o valor do crédito transacionado, os números dos processos
judiciais extintos e o valor discriminado dos benefícios concedidos
pelo Estado, para cada transação e acordo, sendo que à mencionada
lista deverá ser anexada cópia de todas as transações e acordos
judiciais ou extrajudiciais realizados, referentes a créditos tributários
superiores ao montante de R$2.000.000,00, e deverá compreender o
período que vai de 1 011197 até a data do cumprimento do
requerimento.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
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receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Um dos meios utilizados pelos parlamentares para controlar a

atividade político-administrativa do Governo é o pedido de
informações, obviamente exercido dentro de parâmetros
constitucionais para não haver a preponderância de um Poder sobre o
outro.

"In casu", a proposição em análise refere-se às transações e
acordos judiciais e extrajudiciais feitos pelo Estado e referentes a
créditos tributários.

A palavra crédito vem do latim "creditum", "credere", que significa
confiança, segurança de alguma coisa, crédito como possibilidade de
contrair empréstimos, na proporção da confiança que alguém inspira
e, ainda, da segurança que a pessoa oferece em razão de sua
capacidade econômica e honestidade no cumprimento de suas
obrigações.

O crédito tributário, segundo a denominação dada pelo Código
Tributário Nacional - CTN -, seria a obrigação tributária vista sob o
ângulo do sujeito ativo, ou seja, o direito ao crédito da Fazenda
Pública, já apurado pelo lançamento e dotado de certeza, liquidez e
exigibilidade.

Assim, a lei cria o tributo; com a ocorrência do fato gerador, nasce a
obrigação tributária e, por meio do lançamento, declara-se o crédito
tributário.

Segundo o art. 142 do CTN, lançamento é o procedimento
administrativo para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor
a aplicação da penalidade cabível.

O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, a qual é dita
"contribuinte" quando tenha relação pessoal e direta com a situação
que constitua o respectivo fato gerador; e se torna "responsável"
quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa em lei.

Quanto à solicitação, consideramos o seu teor procedente, pois,
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como afirmamos, a este Poder é outorgada, constitucionalmente, a
prerrogativa de fiscalizar os atos das unidades administrativas dos
Poderes do Estado e das entidades da administração indireta.

No entanto, sentimos necessidade de apresentar emendas à
proposição e ao Anexo 1, tendo em vista constatarmos vício de
legalidade nela, quando se refere ao envio de lista contendo o sujeito
passivo da obrigação tributária. Sobre ele, o art. 198 do CTN é claro
ao dispor: "Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada
a divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de
seus funcionários, obtida em razão do ofício, sobre a situação
econômica ou financera dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre
a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades".

Conclusão
Diante do exposto,, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

37/2003 com as Emendas n
o
s 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Suprimam-se da proposição os seguintes termos:
"o sujeito passivo da obrigação tributária;".

EMENDA N°2
Suprima-se no Anexo 1 a coluna com os seguintes dizeres:

"Beneficiário e sujeito passivo do crédito tributário"."
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
Geo rge.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°62/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Leonardo Quintão, por meio da proposição em exame,

solicita se peçam ao Secretário de Estado Extraordinário para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de
Minas informações a respeito do detalhamento das despesas e dos
projetos concernentes às parcerias estabelecidas pelo Governo com
entidades públicas ou privadas, visando à geração de emprego e
renda nos 187 municípios abrangidos pela área de atuação dessa
Secretaria.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
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receber parecer, conforme dispõe o art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento sob análise contém matéria cuja iniciativa está

prevista no art. 54, § 2°, da Constituição do Estado, que assim
determina:

"Art. 54 - ..............................
§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de

Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa importam crime de responsabilidade".

A matéria em pauta refere-se a parcerias que a mencionada
Secretaria estabelecerá com instituições públicas e privadas, com o
objetivo de gerar empregos e renda nos 187 municípios das regiões
abrangidas sob sua denominação, nos setores de saúde, educação e
cultura.

Com essas medidas, espera-se capacitar os empreendedores e
organizar as comunidades locais para que tenham condições de
desenvolver e de viabilizar seus próprios projetos, captando os
recursos e se autogerenciando.

Diante de tais metas e nas circunstâncias atuais, entendemos ser
meritório o pedido proposto, também tendo em vista que os dados
solicitados por seu intermédio constituirão subsídios ao papel de
fiscalização e controle de que o Poder Legislativo é
constitucionalmente incumbido.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

62/2003 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2002.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 92/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho, a proposição em

análise, oriunda do Requerimento n° 3.151/2002, de sua autoria,
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postula a inserção, nos anais da Assembléia, do artigo intitulado "A
PUC e a Filantropia", assinado pelo Pe. Geraldo Magela Teixeira e
publicado no jornal "Estado de Minas" de 18/2/2003.

O requerimento foi publicado em 25/2/2003 e vem agora à Mesa
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial

especialmente relevante para o Estado nos anais da Assembléia
Legislativa é prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno e
sujeita-se a parecer, nos termos do art. 234 da referida norma.

De acordo com a interpretação do texto regimental, entendemos que
a matéria a ser transcrita deve constituir uma manifestação política ou
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de
Minas Gerais.
A referida matéria, da lavra do Reitor da PUC-MG, é uma

contundente defesa dessa entidade educacional, em face de recente
questionamento em que se aventou a possibilidade de se cassar o
seu certificado de filantropia, o que poderia ocasionar a suspensão da
imunidade outorgada pela Constituição à sua mantenedora, a saber, a
Sociedade Mineira de Cultura.

Esclarece o autor da proposição que a polêmica surgiu a partir de
denúncia feita pela imprensa de supostas irregularidades na compra
de um apartamento, autorizada pelo Conselho Universitário, a fim de
integrar o patrimônio da PUC-MG e para usufruto de D. Serafim, "num
gesto de reconhecimento e gratidão ao fundador e ex-Reitor da
renomada Universidade". Tal fato causa ao parlamentar espanto e
indignação, pois, segundo ele, arranha a imagem dessa escola e, por
extensão, levanta dúvida quanto à idoneidade de D. Serafim.

A respeito do assunto, reiteramos o entendimento, firmado
anteriormente, "data venia", de que a inserção do artigo nos registros
oficiais desta Casa não é apropriada, porquanto o assunto de que ele
trata diz respeito a indagação sobre a compra de certo imóvel,
formulada pela imprensa, indagação essa, a nosso ver, legítima, tendo
em vista o seu papel e a liberdade constitucional de que goza. Além
disso, há que se levar em conta o fato de que tal transação foi
considerada plenamente legal pelo Poder Judiciário, em instância
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última.

Como bem se vê, a matéria não constitui manifestação política ou
cultural relevante para Minas Gerais, pelo que não deve figurar nos
anais desta Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n°

92/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março 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° 94/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Sargento Rodrigues, por meio da proposição em teia,

solicita se peçam ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial informações
sobre o número de cargos em comissão e funções de confiança
existentes na entidade, assim como os respectivos provimentos,
desde 1995.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo visa a obter dados sobre o número de

cargos em comissão e de confiança e sobre os critérios utilizados para
o seu provimento, desde 1995, na Imprensa Oficial.
E o § 30 do art. 54 da Constituição do Estado que confere

legitimidade à iniciativa da proposição, pois assim determina:
"Art. 54 -
§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização".

A Imprensa Oficial, órgão da administração indireta, sujeita-se ao
controle externo exercido pela Assembléia Legislativa, prerrogativa
que lhe foi conferida constitucionalmente, a fim de limitar o exercício
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da autoridade pública, garantindo que esta se paute pelos
princípios da legalidade, da moralidade e da intangibilidade dos
direitos do cidadão.

Após estudo do assunto, observamos que a Lei n° 11.177, de
10/8/93, dispõe em seu art. 6° e seguintes sobre o quadro de pessoal
da autarquia e, em particular, sobre os critérios adotados no
provimento dos cargos em comissão, que foram distribuídos por
categorias profissionais, constando a forma de recrutamento e os seus
níveis de vencimento.

Registre-se que a lei sob comento cumpre as exigências fixadas na
emenda à Constituição Federal n° 19/98, sendo que os cargos em
comissão e de confiança conferem aos servidores, ocupantes de
cargo efetivo ou de carreira, atribuições de direção, chefia e
assessoramento, num total de 65 cargos, sendo 8 de recrutamento
amplo e 57 cargos de recrutamento limitado, Anexo III da citada lei.

Concluímos, portanto, em primeiro lugar, que o quadro de pessoal
da Imprensa Oficial foi elaborado em obediência aos princípios legais
e, por último, que, se existe lei específica disciplinando-o
pormenorizadamente, desde 1993, o seu desconhecimento não pode
ser alegado, segundo determina o art. 3 1 do Código Civil.

Conclusão
Diante de tais alegações, somos pela rejeição do Requerimento n°

94/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 26/3/2003, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Dimas Fabiano, notificando o falecimento da Sra.
Magda Paiva Esper, ocorrido em 24/3/2003, em Sorocaba, SP. (-
Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a
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"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Deputada Elbe Brandão pela posse como
Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas (Requerimento n° 1/2003,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Deputado Bilac Pinto pela posse como
Secretário de Ciência e Tecnologia (Requerimento n° 2/2003, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Deputado Agostinho Patrús pela posse
como Secretário de Transportes e Obras • Públicas (Requerimento n°
3/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Deputado Marcelo Gonçalves pela posse
como Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária
(Requerimento n° 4/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Deputado João Leite pela posse como
Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes (Requerimento n°
5/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Deputado Federal Aracely de Paula pela
posse como Secretário do Turismo (Requerimento n° 6/2003, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Deputado Federal Danilo de Castro por
sua posse como Secretário de Governo (Requerimento n° 7/2003, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Marcos Vinicius Caetano Pestana da
Silva por sua posse como Secretário da Saúde (Requerimento n°
8/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Lúcio Urbano da Silva Martins por sua
posse como Secretário de Defesa Social (Requerimento n° 9/2003, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Luiz Roberto do Nascimento e Silva por
sua posse como Secretário da Cultura (Requerimento n° 10/2003, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia por
sua posse como Secretário de Planejamento e Gestão (Requerimento
n° 11/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Maria Emilia Rocha Meio, por sua
posse como Secretária de Desenvolvimento Regional e Política
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Urbana (Requerimento n° 12/2003, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Wilson Nélio Brumer, por sua posse
como Secretário de Desenvolvimento Econômico (Requerimento n°
13/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Carlos de Carvalho, por sua
posse como Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Requerimento n° 14/2003, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Fuad Jorge Noman Filho, por sua
posse como Secretário da Fazenda (Requerimento n° 15/2003, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Bonifácio Borges de Andrada, por
sua posse como Procurador-Geral do Estado (Requerimento n°
16/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Vanessa Guimarães Pinto, por sua
posse como Secretária da Educação (Requerimento n° 17/2003, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Município de São João da Mata, pelo
transcurso de seu 40° aniversário (Requerimento n° 31/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Getúlio Braga, Presidente, e demais
memb ros da diretoria por sua posse na Associação dos Municípios da
Área Mineira da ADENE (Requerimento n° 44/2003, do Deputado
Carlos Pimenta);

de congratulações com a Diretora do Museu Histórico Abilio Barreto
pelo transcurso dos 60 anos de sua criação (Requerimento n°
45/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Inconfidentes pelo transcurso
de seu 400 aniversário (Requerimento n° 46/2003, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Turvolândia pelo transcurso
de seu 400 aniversário (Requerimento n° 47/2003, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Conceição das Pedras pelo
transcurso de seu 40 0 aniversário (Requerimento n° 4812003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de congratulações com o Município de Cordislândia pelo

transcurso do 400 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 49/2003, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de São Sebastião da Bela Vista
pelo transcurso do 40° aniversário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento n° 50/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Andradas pelo transcurso do
1130 aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 51/2003, do Deputado Calmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Presidente da Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de Corinto - ACIAC -, pelo transcurso do 45°
aniversário de fundação dessa associação (Requerimento n° 58/2003,
do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Augusto de Lima pelo
transcurso do 450 aniversário de emancipação política desse
município (Requerimento n° 59/2003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a nova diretoria da GRANBEL por sua posse
(Requerimento n° 60/2003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Eduardo Gustavo Farnesi Brandão por
sua posse como Presidente da RURALMINAS (Requerimento n°
65/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Ambrósio Pinto por sua posse como
Diretor Financeiro da Imprensa Oficial do Estado (Requerimento n°
66/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Luiz Foureaux de Souza por sua
posse como Diretor-Geral do IPEM (Requerimento n° 67/2003, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Inácio Luiz Gomes Barros por sua
posse como Diretor-Geral da Loteria do Estado (Requerimento n°
68/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com no Sr. Djalma Morais por sua posse como
Presidente da CEMIG (Requerimento n° 69/2003, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Simão Pedro Toledo por sua posse
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como Presidente do Tribunal de Contas do Estado (Requerimento
n° 70/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Vitor Fernandes de Andrade por sua
posse como Presidente da UTRAMIG (Requerimento n° 71/2003, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Aristides José Vieira pela posse como
Subsecretário de Assuntos Municipais da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Requerimento n°
72/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Agilio Monteiro Filho pela posse como
Subsecretário de Administração Penitenciária da Secretaria de Defesa
Social (Requerimento n° 73/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Glycon Terra Pinto pela posse como
Vice-Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado (Requerimento n°
74/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Ivan Alves Soares pela posse como
Diretor-Geral do Departamento Estadual de Telecomunicações -
DETEL - do Estado (Requerimento n° 75/2003, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Benedito Rubens Renó Bené Guedes
pela posse como Vice-Diretor-Geral do Departamento Estadual de
Telecomunicações - DETEL - do Estado (Requerimento n° 76/2003,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Rômulo Antônio Viegas pela posse
como Subsecretário de Trabalho e Assistência Social da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes (Requerimento n° 77/2003, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Fernando Lage de Meio por sua posse
como Subsecretário de Desenvolvimento Minerometaiúrgico e Política
Energética (Requerimento n° 78/2003, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Elias Murad por sua posse como
Subsecretário Anti-Drogas (Requerimento n° 79/2003, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Otto Teixeira Filho por sua posse como
Chefe de Polícia do Estado (Requerimento n° 80/2003, do Deputado
Leonardo Moreira);
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de congratulações com o Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha

por sua posecom Subsecretário de Indústria e Comércio
(Requerimento n° 81/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Luiz Antônio Athayde Vasconcelos por
sua posse como Subsecretário de Assuntos Internacionais
(Requerimento n° 82/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a nova Diretoria do Conselho da Mulher
Empreendedora da Associação Comercial de Minas por sua posse
(Requerimento n° 84/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Prof. Marcelo Vianna (Requerimento n°
87/2003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Três Marias pelo transcurso
de seu 401 aniversário de emancipação (Requerimento n° 88/2003, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de lngaí, pela comemoração dos
40 anos de sua emancipação político-administrativa em 1°/3/2003
(Requerimento n° 8912003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Comarca de Nova Serrana, por seus 12
anos de instalação (Requerimento n° 91/2003, do Deputado Paulo
Cesar);

de congratulações com o Sr. Antônio Aureliano Sanches de
Mendonça, por sua posse como Presidente da COHAB (Requerimento
n° 126/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o jornal "Diário do Rio Doce", na pessoa de
seu Diretor-Presidente, Sr. Ivanor José de Tassis, pelacomemoração
dos seus 45 anos de circulação (Requerimento n° 151/2003, do
Deputado Leonardo Quintão).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE MARÇO DE 2003

ATAS

ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 27/3/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 11 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à
Constituição nos 26 a 30/2003 - Projeto de Lei Complementar n°
10/2003 - Projetos de Lei n

o
s 311 a 336/2003 - Requerimentos nos 271

a 319/2003 - Requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e outras,
dos Deputados Biel Rocha, José Milton, Pastor George e Miguel
Martini e da Comissão de Direitos Humanos - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Justiça, de Educação, de Turismo e
de Defesa do Consumidor - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Wanderley Ávila, Laudelino Augusto, André Quintão,
Doutor Viana e Sargento Rodrigues - Registro de presença - 2a Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados José Milton, Miguel
Martini e Pastor George; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimento da Comissão de Direitos Humanos; aprovação - 2
Fase: Questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Miguel Martini;
aprovação - Questão de ordem; chamada para recomposição de
quórum; existência de número regimental para votação - Votação, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.476; discurso do
Deputado Rogério Correia; votação secreta; manutenção - Votação,
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.495;
manutenção; declaração de voto - Questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalciever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
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Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - J6 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 Tereza Lara -
Manha Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - 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.

1 0 Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Doutor Viana, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Synesio Fagundes Filho, Presidente da OAB - 1 g Subseção -

São Lourenço, encaminhando carta do Sr. Silvio Nadur Motta que
trata dos honorários de advogados dativos. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

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 solução do
problema. (- A Comissão de Política Agropecuária.)
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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:	 -

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°26/2003
Modifica o art. 81, dispõe sobre o controle interno da administração

pública e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 81 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 81 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e as

entidades da administração indireta •manterão, de forma integrada,
sistema de controle interno, com a finalidade de:

- avaliar o cumprimento das metas previstas nos respectivos planos
plurianuais e a execução dos programas de governo e orçamentos;

li - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficiência, eficácia e economicidade, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
direta e nas entidades da administração indireta, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias, e
o de seus direitos e haveres;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
§ 1 0 - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão
ciência ao Tribuna! de Contas do Estado, sob pena de
responsabilidade solidária.

§ 20 - Qualquer cidadão, partido político, organização, associação ou
sindicato são parte legitima para, na forma da lei, denunciar
irregularidades ou ilegalidades perante o órgão central do sistema de
controle interno de cada Poder ou o Tribunal de Contas do Estado.

§ 3° - A fiscalização quanto aos recursos repassados pela União,
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos
congêneres, ao Estado e aos municípios poderá ser exercida com o

WA
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auxílio dos respectivos órgãos de controle interno.".

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

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

Batista - Paulo Piau - Adalclever Lopes - José Henrique - Jô Moraes -
Chico Simões - Luiz Fernando Faria - Biel Rocha - Padre João -
Weliton Prado - Cecilia Ferramenta - Ivair Nogueira - Doutor Ronaldo -
Marília Campos - José Milton - Fábio Avelar - Olinto Godinho - Dalmo
Ribeiro Silva - Roberto Ramos - Miguel Martini - Maria Tereza Lara -
Maria José Haueisen - Rêmolo Aloise - André Quintão - Antônio
Cena ro.

Justificação: Esta proposta de emenda ao art. 81 da Constituição do
Estado, que modifica e dispõe sobre o controle interno da
administração pública, considera a necessidade de se introduzir o
princípio da transparência fiscal associado ao controle social dos
dinheiros públicos também no âmbito do controle interno de cada
Poder, órgão ou entidade que compõem a administração pública no
Estado.

Destarte, reescrevemos o inciso II do referido artigo introduzindo a
observância do principio da economicidade quanto à comprovação da
legalidade e à avaliação dos resultados da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial dos órgãos públicos estaduais, bem como a
noção contábil de 'entidades" integrando a administração direta do
Estado.

Por outro lado, quando dispomos no § 20 do art. 81 que "qualquer
cidadão, partido político, organização, associação ou sindicato são
parte legitima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou
ilegalidades perante o órgão central do sistema de controle interno de
cada Poder ou o Tribunal de Contas do Estado", associamos o
princípio da transparência fiscal ao controle social do gasto público,
conferindo à sociedade instrumentos de combate ao desperdício e à
corrupção e contribuindo para a efetivação dos princípios da
moralidade e da publicidade, que devem nortear a administração
pública. Entendemos que não há maneira mais eficaz de se
fiscalizarem os atos praticados pela administração, quando o controle
da administração pública passa a ser feito diretamente pelo cidadão.

rs
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Observamos que esta proposta de emenda à Constituição se

encontra ancorada nos principais princípios constitucionais em vigor,
além de encontrar amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal, que, ao
tratar do controle e da fiscalização da gestão dos recursos públicos,
dispõe que "a transparência será assegurada mediante incentivo à
participação popular e a divulgação de dados referentes à gestão
fiscal em meios eletrônicos".

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

Quadro Comparativo com a Constituição Estadual
* - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 29.3.2003
- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos

termos do art. 201 do Regimento Interno.
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°27/2003

Modifica o art. 32, dispõe sobre os detentores de título declaratário
de provimento em cargo em comissão.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art. 32 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 32 - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais

componentes do sistema remuneratório observará: (Redação dada
pela Emenda à Constituição n° 40, de 24/5/2000.)

- a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos
cargos que compõem cada carreira; (Acrescido pela Emenda à
Constituição n° 40, de 24/5/2000.)

II - os requisitos para a investidura nos cargos; (Acrescido pela
Emenda à Constituição n° 40, de 24/5/2000.)

III - as peculiaridades dos cargos. (Acrescido pela Emenda à
Constituição n° 40, de 24/5/2000.)

§ 1° - O servidor público civil, incluído o das autarquias e fundações,
detentor de título declaratório que lhe assegure direito à continuidade
de percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão,
tem direito aos vencimentos, às gratificações e a todas as demais
vantagens inerentes ao cargo em relação ao qual tenha ocorrido o
apostilamento, ainda que decorrentes de transformação ou
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reclassificação posteriores.

§ 2° - O disposto no parágrafo anterior se aplica no que couber ao
servidor público detentor de título declaratório que lhe assegure direito
à continuidade de percepção de remuneração relativamente a
funções, excetuando-se aqueles detentores de título declaratório de
provimento em comissão de recrutamento amplo.

§ 3° - Observado o disposto no "caput" e incisos deste artigo, a lei
disporá sobre reajustes diferenciados nas administrações direta,
autárquica e fundacional dos três Poderes do Estado, visando à
reestruturação do sistema remuneratório de funções, cargos e
carreiras. (Acrescido pela Emenda à Constituição n° 40, de
24/5/2000.)".

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

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Helvécio - José Henrique - Dimas

Fabiano - Roberto Carvalho - Ivair Nogueira - Padre João - Jô Moraes
- Mauro Lobo - Rogério Correia - Chico Simões - Ricardo Duarte -
Djalma Diniz - Maria José Haueisen - Doutor Ronaldo - André Quintão
- Durval Angelo - Adalclever Lopes - Miguel Martini - Arlen Santiago -
José Milton - Biel Rocha - Manha Campos - Gil Pereira - Paulo Cesar -
Sidinho do Ferrotaco.

Justificação: Esta proposta de emenda ao art. 32 da Constituição do
Estado visa corrigir um dos maiores problemas relativos ao
apostilamento de servidores públicos na carreira, que é a utilização,
por muitos detentores de cargo de comissão de recrutamento restrito,
de períodos trabalhados em cargos de recrutamento amplo, para
efeito de direito à continuidade de percepção da remuneração no
próprio cargo de provimento em comissão de recrutamento restrito.
Entendemos que o apostilamento nos cargos comissionados do
serviço público deve ser, exclusivamente, para os cargos de
recrutamento restrito, relativos a servidores efetivos de carreira, dado
seu conteúdo finalístico de interesse público.

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

Quadro Comparativo Com a Constituição Estadual
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* - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 29.3.2003.
- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos

termos do art. 201 do Regimento Interno.
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 28/2003

Modifica o art. 13 e dispõe sobre os princípios da finalidade, da
motivação, da segurança jurídica, da juridicidade, do interesse público
e da eficiência.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- O art. 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13 - A atividade da administração pública dos Poderes do

Estado se sujeitará aos princípios de legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, moralidade, publicidade, segurança jurídica,
juridicidade, interesse público e eficiência.

§ 1° - A finalidade, a motivação, a juridicidade, a moralidade, a
razoabilidade e a eficiência dos atos do poder público serão apuradas,
para . efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de
cada caso.

§ 20 - O agente público motivará o ato administrativo que praticar,
explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade.".

Art. 2 0 - Esta emenda à Constituição entra em vigor a partir da data
de sua publicação.

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Helvécio - Maria José Haueisen -

Doutor Ronaldo - Roberto Carvalho - Adalclever Lopes - Djalma Diniz -
Dimas Fabiano - Bispo Gilberto - Rogério Correia - Jã Moraes - Dilzon
Meio - Neider Moreira - José Henrique - Jayro Lessa - Ivair Nogueira -
Miguei Martini - Mauro Lobo - Paulo Piau - André Quintão - Dalmo
Ribeiro Silva - Doutor Viana - Gil Pereira - Célio Moreira - Manha
Campos - Sidinho do Ferrotaco.

Justificação: Esta proposta de emenda, que visa incluir no corpo da
Carta Estadual os princípios da finalidade, da motivação, da
segurança jurídica, da juridicidade, do interesse público e da
eficiência, parte da idéia de que o avanço do controle dos atos
administrativos deve ser proporcional à intensidade das relações entre
o Estado e o indivíduo.
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Sendo o direito administrativo de elaboração pretoriana e não

codificado, os princípios constitucionais que o regem representam um
papel relevantíssimo ao permitirem à administração pública e ao
Poder Judiciário o estabelecimento do necessário equilíbrio entre os
direitos dos administrados e as prerrogativas da administração.

Dissertando sobre os princípios fundamentais do direito
administrativo e sua importância valorativa no ordenamento do estado
democrático de direito, como regentes das relações de administração,
o consagrado jurista Juarez de Freitas sublinha que "se constituem
mutuamente e não se excluem, vale dizer, não se eliminam jamais,
bem diversamente do que sucede, em boa técnica, com as regras e
normas de escalão inferior". (FREITAS, Juarez. In: "O Controle dos
Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais", Malheiros
Editores: São Paulo, 1997, pág. 52.)

Tal enfoque parte do pressuposto de que "a Administração Pública,
em todas as suas manifestações, deve atuar com legitimidade, ou
seja, segundo as normas pertinentes a cada ato e de acordo com a
finalidade e o interesse coletivo na sua realização. Até mesmo nos
atos discricionários, a conduta de quem os pratica há de ser legítima,
isto é, conforme as opções permitidas em lei e as exigências do bem
comum. Infringindo as normas legais, ou relegando os princípios
básicos da administração, ou ultrapassando a competência, ou se
desviando da finalidade institucional, o agente público vicia o ato de
ilegitimidade e o expõe à anulação pela própria Administração ou pelo
Judiciário, em ação adequada". (MAGALHAES DA ROCHA, Lincoln.
Revista Fórum Administrativo. Artigo: A Função Controle na
Administração Pública. v.1, n.2, abril 2001. Belo Horizonte: Editora
Fórum.)

Há que se ressaltar que a Constituição do Estado de São Paulo
acrescentou em seu corpo, além dos princípios elencados pela
Constituição da República a que se submete a administração pública
direta, indireta ou fundacional, a saber os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade administrativa, da publicidade e da
eficiência (art. 37, "caput", com redação dada pela Emenda à
Constituição n° 19, de 4/6/98), os princípios da razoabilidade, da
finalidade, da motivação e do interesse público (art. 111 da
Constituição do Estado de São Paulo).
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Dispõe o art. 111 da Constituição do Estado de São Paulo:
"Art. 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
finalidade, motivação e interesse público".

Expomos, a seguir, o exame de cada um dos princípios
constitucionais inseridos nesta proposta de emenda à Constituição,
dado "o caráter não apenas programático de tais diretrizes situadas no
ápice do sistema jurídico, porquanto destinadas a cumprir o papel
decisivo e nada secundário, numa perspectiva tópico-sistemática a um
só tempo, para a devida hierarquização axiológica e até para a
improtelável e atualizadora reconceituação das relações de
administração". (FREITAS, Juarez. In: "O Controle dos Atos
Administrativos e os Princípios Fundamentais", Malheiros Editores:
São Paulo, 1997, pág. 52.)

1 - O princípio da finalidade:
A importância desse princípio (denominado princípio da finalidade

pública) consiste em que sua presença se dá tanto no momento da
elaboração da lei quanto no de sua aplicação em concreto pela
administração pública. "Ele inspira o legislador e vincula a autoridade
administrativa em toda a sua atuação". (Dl PIETRO, Maria Sylvia
Zanella. In: "Direito Administrativo", 13a Ed., São Paulo: Editora Atlas,
pág. 68.)

"O controle jurisdicional do fim ou finalidade do ato administrativo é
ponto dos mais relevantes, no direito público moderno, principalmente
depois que a doutrina francesa, com apoio na construção pretoriana
do Conselho de Estado, delineou a figura do 'desvio de poder', hoje
pacificamente aceita em nosso direito.

A finalidade do ato deve ser pública, porque o 'administrador', que
não é 'dominus', deve sempre editar medidas objetivas de interesse
geral". (CRETELLA JUNIOR, José. In: "Controle Jurisdicional do Ato
Administrativo", Rio de Janeiro: Editora Forense, pág. 232.)

2 - O principio da motivação:
O principio da motivação exige que a administração pública indique

os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Está
consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais
espaço para as velhas doutrinas que discutiam se sua obrigatoriedade
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alcançava só os atos vinculados ou os atos discricionários ou se
estava presente em ambas as categorias. Sua obrigatoriedade se
justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade
necessária para permitir o controle de legalidade dos atos
administrativos". (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. In: "Direito
Administrativo", 13a Ed., São Paulo: Editora Atlas, pág. 82.)

Por outro lado, "o controle jurisdicional do motivo do ato
administrativo é ponto relevantíssimo, no direito administrativo, porque
na motivação, ou explicitação do motivo, pode ocorrer ilegalidade,
abuso de poder ou desvio de poder. Mesmo o ato discricionário que,
regra geral, dispensa motivação pode ser submetido a controle
jurisdicional, quando seu editor resolve, por exceção, motivá-lo".
(CRETELLA JUNIOR, José. In: "Controle Jurisdicional do Ato
Administrativo", Rio de Janeiro: Editora Forense, pág. 227.)

3 - O princípio da segurança jurídica:
Ressalta Almiro do Couto e Silva que "um dos temas mais

fascinantes do direito público neste século é o do crescimento da
importância do princípio da segurança jurídica, entendido como
princípio da boa-fé dos administrados ou da proteção da confiança. A
ele está visceralmente ligada a exigência de maior estabilidade das
situações jurídicas, mesmo daquelas que na origem apresentam
vícios de ilegalidade. A segurança jurídica é geralmente caracterizada
como uma das vigas mestras do Estado de Direito. E ela, ao lado da
legalidade, um dos subprincípios integradores do próprio conceito de
Estado de Direito". (COUTO E SILVA, Almiro. In: "Segurança Jurídica
e Imprescritibilidade", Revista de Direito Administrativo, Fundação
Getúlio Vargas, Editora Renovar, Volume 204, pág. 24.)

Com esse mesmo enfoque, Pérez Luno sustenta que segurança é
uma idéia objetiva, qualidade ou estado de carência de risco,
enquanto certeza é forma subjetiva de conhecimento dos direitos
individuais: "E fato que as leis nos dão segurança objetiva. Quando
contratamos ou transacionamos com base na lei, se o contrato ou o
negócio funcionam, a lei cumpriu sua missão; se as partes se
desentendem, o contrato não funcionou, e, em conseqüência, aquela
segurança inicial torna-se uma incerteza subjetiva para as partes.
Ambas afirmam que têm direitos, que a razão está com cada uma, vão
à Justiça, e a coisa julgada, determinando o certo, liquida a questão e
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restaura a segurança da lei e a certeza dos direitos individuais. ( ... )
Então, a autoridade da coisa julgada tem também a eficácia de
restaurar a segurança objetiva da lei e a certeza subjetiva do Direito.
Ocorre aqui um processo dialético: a tese é a lei, traz segurança; a
antítese é o conflito, o dissídio que gera incertezas; já não existe mais
segurança, a lei não garante concretamente; a coisa julgada, como
síntese, virá restaurar a segurança e tornar-se, assim, nova tese,
como fonte material do Direito". (PEREZ LUNO, "La Seguridad
Jurídica". Barcelona: Anel, 1991, pág. 37.)

Portanto, "o principio da confiança ou da boa-fé recíproca nas
relações de administração apresenta tal relevo que merece tratamento
à parte, não obstante ser manifesto resultado da junção dos princípios
da moralidade e da segurança das relações jurídicas ( ... ) estatui (o
citado princípio) o poder-dever de o administrador público zelar pela
estabilidade decorrente de uma relação timbrada de autêntica fidúcia
mútua, no plano institucional". (JUAREZ FREITAS. "O Controle dos
Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais", Malheiros, pág.
75.)

4 - O princípio da juridicidade e da submissão da administração
pública ao direito:

Esse princípio informa a idéia de que a administração pública não
está submetida apenas à legalidade formal, mas à observância de um
conjunto de princípios, regras jurídicas e valores. Nesse passo, o
enfoque jurídico que subordina a administração pública ao direito - de
juridicidade -, e não somente à lei em sentido estrito, abrange toda a
atividade administrativa, quando subordina-a aos princípios gerais de
direito, a regras e valores previstos explícita ou implicitamente na
Constituição da República.

5 - O princípio do interesse público e da correlata subordinação das
ações estatais ao princípio da dignidade da pessoa humana:

Trata-se do princípio que universaliza o interesse público,
informando a correlata subordinação das ações estatais à dignidade
da pessoa humana. Esse parece ser o princípio que alicerça os
demais, uma vez que sua especificidade prescreve que, em caso de
colisão de interesses, deve preponderar a vontade geral legítima
sobre a vontade egoisticamente articulada.

6 - O princípio da economicidade ou da eficiência e da otimização da
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ação estatal:

No que tange ao princípio da eficiência ou economicidade e da
otimização da ação estatal, ele obriga o administrador público a
trabalhar tendo como parâmetro o ótimo, o encontro da solução mais
adequada, economicamente falando, na gestão da coisa pública. Esse
princípio, portanto, entende que a administração pública deve ater-se
a uma relação ótima entre bens e serviços produzidos e os recursos
utilizados para produzi-los. Uma operação eficiente produz o máximo
tendo em vista um determinado volume de recursos ou utiliza recursos
mínimos na obtenção de dada qualidade e quantidade dos bens ou
serviços produzidos.

"A violação manifesta do princípio dar-se-á quando constatado vício
de escolha assaz imperfeita dos meios ou dos parâmetros voltados
para a obtenção de determinados fins administrativos". (FREITAS,
Juarez. In: "O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios
Fundamentais", Malheiros Editores: São Paulo, 1997, pág. 86.)

Releva notar que o princípio da economicidade merece tratamento
autônomo e prudente, para que seja crescente e intensamente
efetivado, e, como ressalta o jurista Eros Grau, "que seja mais
energicamente contemplado, não apenas em sede de controle externo
ou interno, porém, por igual, no âmbito do controle a ser efetuado pelo
Poder Judiciário e, ainda, pelo denominado controle social". (GRAU,
Eros. In: "La Doppia Destrutturazione dei Diritto", Milano. Unicopoli,
1996, pág. 65.)

Concluímos que a observância de todos os princípios jurídicos
insertos nesta proposta de emenda deve nortear a atividade da
administração pública, para que seus atos assumam conteúdo de
índole material imanente à própria noção de interesse público e de
estado democrático de direito.

Nossa compreensão é de que o controle sistemático das ações
praticadas pelos administradores públicos passa por uma operação
que atribua "a melhor ignificação, dentre várias possíveis, aos
princípios, às normas e aos valores jurídicos relativos à Administração
Pública, hierarquizando-os num todo aberto, fixando-lhes o alcance e
superando as contradições, tendo em vista a solução adequada ao
interesse público.... (FREITAS, Juarez. in: "O Controle dos Atos
Administrativos e os Princípios Fundamentais", Malheiros Editores:
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São Paulo, 1997, pág. 96.)

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

Quadro Comparativo com a Constituição Estadual
* - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 29.3.2003.
- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos

termos do art. 201 do Regimento Interno.
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°29/2003

Dá nova redação ao § 3° do art. 53 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O § 30 do art. 53 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 53 -	.......................
§ 3° - No início de cada legislatura, haverá reuniões preparatórias, a

partir do dia dois de janeiro, com a finalidade de:
- dar posse aos Deputados diplomados;

II - eleger a Mesa da Assembléia para mandato de dois anos,
vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição subseqüente.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor a partir da 17a
Legislatura.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2003.
Jayro Lessa - Miguel Martini - Gil Pereira - Antônio Júlio - Fahim

Sawan - Maria Tereza Lara - Rogério Correia - Doutor Viana - Chico
Rafael - Weliton Prado - Durval Angelo - Célio Moreira - Roberto
Carvalho - Leonardo Moreira - Alencar da Silveira Júnior - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro -
Sidinho do Ferrotaco - Maria Olívia - Dimas Fabiano - Laudelino
Augusto - Maria José Haueisen - André Quintão - Domingos Sávio -
Alberto Bejani - Irani Barbosa - Olinto Godinho.

Justificação: A presente proposta objetiva adequar o calendário do
Poder Legislativo às necessidades do Estado e aos interesses
públicos.

Atualmente, em conformidade com o disposto no inciso 1, § 3 0, do
art. 53 da Constituição, a posse dos Deputados se dá no dia 1° de
fevereiro do ano subseqüente à eleição. O mesmo artigo estabelece,
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também, o recesso parlamentar no período compreendido entre 15
de dezembro e 15 de fevereiro, e, nesse período, a Assembléia
somente se reunirá em sessão extraordinária.

Entretanto, uma vez que a posse do Chefe do Poder Executivo
ocorre no dia 10 de janeiro, ou seja, um mês antes da posse dos
membros do Legislativo, alguns parlamentares, em final de mandato,
são nomeados Secretários de Estado, abrindo vagas para que seus
suplentes sejam convocados, ainda que seja pelo curto período de um
mês, e em pleno recesso parlamentar. Eles são empossados e
passam a usufruir de todas as prerrogativas que lhes confere o cargo,
apesar de não exercerem suas funções.

Importante frisar que não estamos questionando a legalidade da
convocação de suplentes, uma vez que ela está prevista no § 1° do
art. 59 da Constituição do Estado. Estamos, sim, questionando a
necessidade e a moralidade do fato de se empossarem suplentes
para mandatos que não chegam a um mês, com garantia de todas as
prerrogativas, até mesmo a de estruturar gabinetes e nomear
assessores no período em que todas as atividades da Assembléia
estão paralisadas.

Embora legal, a posse durante o período de recesso parlamentar
implica gastos desnecessários para os cofres públicos e compromete
a imagem da Casa, que precisa se pautar não apenas pela legalidade,
pelo respeito irrestrito às leis, mas atuar em conformidade com
princípios de lealdade e boa-fé, pela moralidade, pelo respeito à coisa
pública e, principalmente, visando os interesses da coletividade.

Ao propormos a antecipação da data de posse dos Deputados para
o dia dois de janeiro, pretendemos não apenas sanar o problema de
gastos desnecessários com a manutenção de gabinetes sem
atividades, mas, também, atender às necessidades daqueles
parlamentares em primeiro mandato, que passariam a contar com um
mês de prazo para a estruturação de seus respectivos gabinetes e
para conhecerem o funcionamento e o Regimento Interno da
Assembléia, antes do inicio de suas atividades parlamentares.

Com isso, acreditamos estar contribuindo, também, para evitar que
essas brechas na Constituição venham a comprometer a imagem do
Legislativo. E, ainda, parece-nos mais razoável estabelecer uma
ocasião única para que se dê a posse dos representantes
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legitimamente eleitos. Se as eleições acontecem na mesma época,
porque não estabelecer o mesmo calendário para as posses?

Assim, a interlocução desta Casa com o Poder Executivo seria
favorecida, criando-se um diálogo produtivo para a realização das
reformas necessárias, uma vez que se poderiam traçar diretrizes sem
interrupção na seqüência dos trabalhos. Executivo e Legislativo,
renovados e com novas propostas, dariam inicio, simultaneamente, a
suas atividades.

Entretanto, ao estabelecermos a vigência desta lei a partir da 17
Legislatura, fomos cautelosos, para que não subtraíssemos direitos
daqueles que já estão em pleno exercício de seus mandatos. Porém,
uma vez que se fará constar no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado que o mandato para a 16
Legislatura será de três anos onze meses e um dia, as regras estarão
de previamente estabelecidas, e aqueles que virão, estarão, de
antemão, cientes dessa alteração. Vale frisar que estariam abrindo
mão de um direito subjetivo, por uma causa nobre, em nome do
interesse público e da moralidade.

Ressalte-se, ainda, que ao se escolher o dia dois de janeiro para
posse do Legislativo, foram observadas as medidas para não se criar
uma sobreposição de datas, uma vez que a posse do Governador
acontece no dia anterior. Assim, teremos uma mesma época, mas não
o mesmo dia.

Pelos motivos expostos e por acreditar que tal proposta venha ao
encontro dos anseios da população esperamos contar com o
indispensável apoio de nossos pares à aprovação desta proposta de
emenda à Constituição.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 30/2003
Acrescenta § 2° ao art. 59 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Acrescente-se ao art. 59 da Constituição do Estado o

seguinte § 2°, renumerando-se os demais:
"Art. 59 -	 ........................
§ 20 - A convocação de suplente prevista no parágrafo anterior não

poderá ocorrer em período de recesso parlamentar, salvo, quando
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para sessão extraordinária da Assembléia.".

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

Sala das Reuniões, 25 de março de 2003.
Jayro Lessa - Gil Pereira - Miguel Martini - Antônio Júlio - Célio

Moreira - Doutor Viana - Chico Rafael - Adalclever Lopes - Rogério
Correia - Weliton Prado - Fahim Sawan - Maria Tereza [ara - Durval
Angelo - Roberto Carvalho - Domingos Sávio - Dinis Pinheiro - José
Milton - Maria Olivia - Alencar da Silveira Júnior - Djalma Diniz -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Sidinho do Ferrotaco -
Alberto Bejani - Dimas Fabiano - Laudelino Augusto - Leonardo
Quintão - Maria José Haueisen - André Quintão - Olinto Godinho -
Irani Barbosa.

Justificação: A presente proposta objetiva adequar a convocação de
suplente à necessidade da Assembléia e aos interesses públicos.

Atualmente, em conformidade com o disposto no inciso 1, § 3 0, do
art. 53 da Constituição, a posse dos Deputados se dá no dia 1 1 de
fevereiro do ano subseqüente à eleição. O mesmo artigo estabelece,
também, o recesso parlamentar no período compreendido entre 15 de
dezembro a 15 de fevereiro, e, nesse período, a Assembléia somente
se reunirá em sessão extraordinária.

Entretanto, uma vez que a posse do Chefe do Poder Executivo
ocorre no dia 1° de janeiro, ou seja, um mês antes da posse dos
membros do Legislativo, alguns parlamentares, em final de mandato,
são nomeados Secretários de Estado, abrindo vagas para que seus
suplentes sejam convocados, ainda que isso ocorra em pleno recesso
parlamentar e que seus mandatos, por vezes, não durem 30 dias. Eles
são empossados e passam a usufruir de todas as prerrogativas que
lhes conterem o cargo, incluindo a estrutura de gabinete, apesar de
não haver deliberações, não justificando, portanto, a presença desses
suplentes nesta Casa.

Importante frisar que não estamos questionando a legalidade da
convocação de suplentes, uma vez que ela está prevista no § 1 0 do
art. 59 da Constituição do Estado e, ainda, que consideramos a
suplência de suma importância para o exercício da democracia,
principalmente, por garantir que esta Casa trabalhe com a totalidade
de seus 77 membros, não se enfraquecendo, assim, o Poder



901
Legislativo. O que estamos questionando é a necessidade e
moralidade de tais convocações num período em que todas as
atividades da Assembléia Legislativa estão paralisadas.

Portanto, visando manter o Poder Legislativo altivo e forte, a
convocação de suplentes dar-se-á sempre que se fizer necessária,
para as sessões extraordinárias, ainda que tais sessões raramente
aconteçam no recesso compreendido entre legislaturas.

Embora legar, a posse de suplente durante o período de recesso
parlamentar implica gastos desnecessários para os cofres públicos e
compromete a imagem da Casa, que precisa se pautar não apenas
pela legalidade, pelo respeito irrestrito às leis, mas atuar em
conformidade com princípios de lealdade e boa-fé, pela moralidade,
pelo respeito à coisa pública e, principalmente, visando os interesses
da coletividade.

Ao limitarmos a convocação apenas aos casos de sessão
extraordinária, pretendemos não apenas sanar esse problema, mas
impedir que essas brechas venham a comprometer a imagem do
Legislativo mineiro.

Pelos motivos expostos e por acreditar que tal proposta venha ao
encontro dos anseios da população esperamos contar com o
indispensável apoio de nossos pares à aprovação desta proposta de
emenda à Constituição.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°10/2003
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar n° 51, de 30/12/98, e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica aditado ao inciso X do art. 2 0 da Lei Complementar n°

51, de 30 de dezembro de 1998, a seguinte redação:
"h) no sistema de telecomunicações, os serviços que, diretamente

ou por meio de integração física e tarifária, compreendam as
comunicações dos usuários entre os municípios.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Leonardo Quintão
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Justificação: Um dos principais diferenciais das regiões

metropolitanas é a possibilidade de integração tarifária das
telecomunicações.

A Lei Complementar n° 51 versa apenas sobre a melhoria da
integração das linhas de telefone na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. E muito pouco.

Atualmente, em cidades que são praticamente limítrofes, um
telefonema entre estabelecimentos que distam apenas 500 metros,
mas localizados em municípios diferentes, é considerado interurbano.
Esta distorção não pode prosperar.

Destarte, levo a apreciação desta Casa matéria de tal importância.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte

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

PROJETO DE LEI N°311/2003
Disciplina a utilização de câmeras de vídeo como medida de

segurança nos imóveis estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei disciplina a utilização de câmeras de vídeo para

monitorar imóveis do domínio público estadual, com fins de
segurança.

Art. 20 - E obrigatória a afixação de aviso informando a existência de
câmera no local, na forma do regulamento desta lei.

Art. 30 - E vedada a focalização de locais de uso íntimo, tais como
vestiários, banheiros e provadores.

Art. 40 - As imagens produzidas não serão exibidas a terceiros,
exceto para a instrução de processo administrativo ou judicial.

Art. 50 - A focalização de imóvel público estadual de uso comum do
povo depende de licenciamento prévio, na forma do regulamento
desta lei.

Art. 60 - O regulamento desta lei tipificará as infrações e
estabelecerá as penalidades correspondentes, observados os
seguintes limites:

- a penalidade de multa não excederá R$ 500,00;
II - a penalidade de apreensão da câmera não excederá o prazo de

trinta dias.
Art. 70 - 0 Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
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dias a partir de sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: O monitoramento por câmeras é um eficaz instrumento

de prevenção e combate à criminalidade. Como medida preventiva, a
câmera intimida o agente criminoso. Além disso, a câmera contém o
registro da atitude criminosa, o que facilita as investigações e a
posterior condenação do acusado.

Por essas vantagens e devido ao aumento da criminalidade, o
monitoramento por câmeras tem sido implantado em vários lugares -
até no Palácio da Inconfidência. Mas daí decorre uma preocupação:
não estaria havendo uma violação à intimidade e à imagem das
pessoas filmadas? Que garantia tem o cidadão de que a sua imagem
não estará amanhã nas primeiras páginas de um jornal?

Entendendo que, por ora, não podemos desprezar a eficácia das
câmeras no combate à criminalidade, vimos por meio deste projeto de
lei estabelecer regras que permitam o uso harmônico das câmeras
nos imóveis estaduais. Estabelecemos, por exemplo, que as imagens
só poderão ser exibidas às autoridades judicial e policial, o que dá ao
cidadão a garantia de que sua imagem não será usada
indevidamente. Entendemos ser importante proteger os bens públicos
de uso comum, pois são nesses locais que o cidadão precisa da maior
liberdade possível. Assim, exigimos que a instalação de câmeras seja
precedida de licenciamento.

No intuito de estar contribuindo para o bem-estar dos cidadãos,
submetemos este projeto de lei ao juízo desta douta Casa Legislativa.

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

PROJETO DE LEI N0 312/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

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

Amigos dos Excepcionais de Capitólio - APAE -, com sede nesse
município.
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Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capitólio - APAE -,
com sede nesse município. A Associação tem como finalidade
estatutária promover e assegurar o ajustamento e o bem-estar dos
excepcionais e estimular a realização de programas permanentes de
prevenção das formas de deficiência.

- 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°313/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Jacutinga terreno constituído por áreas de 2.801M2 (dois mil
oitocentos e um metros quadrados) e de 704,20m 2 (setecentos e
quatro metros e vinte decímetros quadrados) e benfeitorias neles
existentes, situado nesse município, registrado sob as matrículas nos
661 e 660 a tis. 192/193 - 24/26 do Livro E-52 e n° 50 no Cartório de
Registro de Imóveis dos 20 e 1 0 Tabelionatos da Comarca de
Jacutinga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento da Escola Municipal Professor Alfeu
Duarte.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do artigo 11.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo possibilitar o melhor
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aproveitamento de imóvel, para adequá-lo às necessidades do
Município de Jacutinga, objetivando o atendimento da demanda
escolar e de outras atividades inerentes, em razão da municipalização
do ensino fundamental.

A doação possibilitará, ainda, que a Prefeitura Municipal de
Jacutinga efetue investimentos para a melhoria e a ampliação do
prédio existente no referido imóvel.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°314/2003
Dispõe sobre a instalação de recipientes coletores de baterias

usadas dos telefones celulares e sua destinação final.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas que fabriquem, importem e/ou comercializem

baterias de telefonia móvel celular, ficam responsáveis pela instalação
de recipientes, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e
destinação final de seus respectivos produtos.

§ 1° - Os recipientes para coleta de que trata este artigo, deverão ser
colocados em pontos estratégicos de grande fluxo e fácil acesso em
todos os municípios mineiros.

§ 2° - As empresas terão cento e oitenta dias a contar da data de
publicação desta lei para fazer as adequações que se fizerem
necessárias.

Art. 2° - O Executivo, em parceria com as empresas envolvidas,
poderá instalar nas repartições públicas do município recipientes para
o recolhimento desses materiais.

Art. 3° - As especificações para a construção dos recipientes e do
depósito para armazenamento deverão seguir os critérios técnicos
estabelecidos pelo órgão competente a ser designado pelo Executivo.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a partir da data de sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
AI. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2003.



906
Leonardo Quintão
Justificação: Nosso País deu um grande salto tecnológico,

principalmente na área das telecomunicações. Podemos observar
que, quanto mais o País acompanha a evolução e investe nesse
campo, mais popularizados ficam os produtos, e a facilidade na
aquisição de aparelhos de telefonia celular pela população gera uma
grande demanda de baterias, mas não há local destinado ao seu
depósito. O material utilizado para a industrialização das baterias de
telefones celulares demora muito tempo para se decompor, causando
danos ao meio ambiente e prejudicando cada vez mais o Planeta. A
sociedade brasileira está cada vez mais empenhada em buscar
soluções para elevar a qualidade de vida, e Minas Gerais deve fazer
parte desse contexto.

E um dever dos órgãos públicos buscar formas de educar e alertar a
população sobre os benefícios da reciclagem e o retorno ambiental, e
até mesmo social, dessa prática, bem como proporcionar locais para
coleta dos materiais recicláveis ou causadores de prejuízo à natureza.

Ademais, o projeto, além de ser de grande relevância para o meio
ambiente, não representa nenhum custo para o Estado, inexistindo,
assim, óbice orçamentário para a consecução de seu objetivo.

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

PROJETO DE LEI N°315/2003
Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação discriminada das

contas de telefone das operadoras de telefonia móvel do Estado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As contas de telefone móvel discriminarão

pormenorizadamente os seguintes dados das chamadas que
compõem o valor da cobrança:

- data da ligação;
II - hora, minuto e segundo do início e do término da ligação;
III - duração da ligação;
IV - número discado e sua localidade de origem ou número e

localidade de origem da ligação, em caso de ligação a cobrar;
V - valor cobrado pela chamada;

rÁl
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VI - modalidade e descrição do serviço prestado.
Parágrafo único - O detalhamento a que se refere o "caput" deste

artigo engloba a totalidade das chamadas efetuadas e das recebidas a
cobrar pelo número de telefone, abrangido pela conta, inclusive as
que integram a franquia de pulsos das operadoras.

Art. 20 - O disposto nesta lei aplica-se compulsoriamente às
empresas de telefonia móvel, sendo vedada qualquer exigência ao
usuário para que se proceda ao detalhamento da conta.

Art. 30 - A conta de telefone móvel conterá tabela informando os
valores de tarifação utilizados na cobrança.

Parágrafo único - A inexistência da tabela a que se refere o "caput"
deste artigo acarreta a inexigibilidade de pagamento da conta, sem
qualquer ônus para o usuário.

Art. 40 - Os valores cobrados pela conta de telefone móvel que não
forem detalhados na forma desta lei não poderão ser exigidos pelas
operadoras de telefone.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: O art. 24, VIII, da Constituição Federal, e o art. 10, XV,

"h", da Constituição Estadual, dispõem sobre a competência
concorrente da União e do Estado em matéria de responsabilidade por
dano ao consumidor.

Por sua vez, o art. 6°, VIII, da Lei Federal n° 8.078, de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor), garante ao usuário dos serviços de
telefonia móvel o direito à informação adequada e clara sobre os
serviços que lhe são prestados. Ocorre que as operadoras de
telefonia móvel somente informam detalhadamente os valores das
ligações interurbanas, o que, na maioria das contas telefônicas, não
representa o maior valor.	 -

O detalhamento das demais chamadas telefônicas que compõem o
valor da conta só é conseguido após trilha tortuosa percorrida pelos
usuários na busca de uma informação que, por direito, deveria estar
estampada e discriminada na conta telefônica, para fins de
comprovação dos serviços de telefonia prestados e cobrados.

Ademais, o usuário não recebe, na conta, informação acerca do
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valor da tarifação que é utilizada pela operadora. O detalhamento
de tais chamadas representa uma garantia para os usuários contra
possíveis erros e até mesmo abusos que possam estar sendo
cometidos pelas operadoras. Por essas razões, levo a matéria aos
pares desta egrégia Casa Legislativa, contando com sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N°316/2003
Dispõe sobre o detalhamento das contas de telefone das operadoras

de telefonia fixa do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-As contas de telefone discriminarão pormenorizadamente os

seguintes dados das chamadas que compõem o valor da cobrança:
- data da ligação;

II - hora, minuto e segundo do início e do término da ligação;
III - duração da ligação;
IV - número discado e sua localidade de origem ou número e

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

artigo engloba a totalidade das chamadas efetuadas e das recebidas a
cobrar pelo número de telefone, abrangido pela conta, até mesmo as
que integram a franquia de pulsos das operadoras.

Art. 20 - O disposto nesta lei aplica-se compulsoriamente às
empresas de telefonia fixa, sendo vedada qualquer exigência ao
usuário para que se proceda ao detalhamento da conta.

Art. 30 - A conta de telefone conterá tabela informando os valores de
tarifação utilizados na cobrança.

Parágrafo único - A inexistência da tabela a que se refere o "caput"
deste artigo acarreta a inexigibilidade de pagamento da conta, sem
qualquer ônus para o usuário.

Art. 40 - Os valores cobrados pela conta de telefone que não forem
detalhados na forma desta lei não poderão ser exigidos pelas
operadoras de telefone.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: O art. 24, VIII, da Constituição Federal, e o art. 10, XV,

"h", da Constituição Estadual, dispõem acerca da competência
concorrente entre União e Estado acerca de matéria de
responsabilidade por dano ao consumidor.

Por sua vez, o art. 6°, VIII, da Lei n° 8.078, de 1990, garante ao
usuário dos serviços de telefonia fixa o direito à informação adequada
e clara sobre os serviços que lhe são prestados. Ocorre que as
operadoras de telefonia fixa somente informam detalhadamente os
valores das ligações interurbanas, o que na maioria das contas
telefônicas não representam o maior valor cobrado. O detalhamento
das demais chamadas telefônicas que compõem o valor da conta só é
conseguido após os usuários percorrerem uma trilha tortuosa, na
busca de uma informação que por direito deveria estar estampada e
discriminada na conta telefônica, para fins de comprovação dos
serviços de telefonia prestados e cobrados.

Ademais, o usuário não recebe a menor informação por intermédio
da conta acerca do valor da tarifação que é utilizada pela operadora.
O detalhamento de tais chamadas representa uma garantia para os
usuários de possíveis erros e até mesmo abusos que possam estar
sendo cometidos pelas operadoras. Por estas razões, apresento esse
projeto de lei aos pares desta egrégia Casa Legislativa, contando com
sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N°317/2003
Torna obrigatório o ensino da língua espanhola em escolas da rede

estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatório o ensino da língua espanhola em escolas da

rede estadual, sendo igualmente obrigatória a freqüência às aulas por
alunos do ensino médio.

Art. 20 - As aulas de língua espanhola serão acompanhadas de
apostilas ou livros didáticos específicos, fornecidos gratuitamente pelo
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órgão competente do Executivo.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: A língua estrangeira constante nas matrizes

curriculares geralmente é o inglês, considerada a língua falada em
quase todo o mundo. Sendo, porém, uma língua de raiz anglo-
saxânica, acaba distanciada da raiz latina da nossa língua-mãe.

Com a criação do MERCOSUL, o Brasil tem a necessidade de
entender-se e fazer-se entender com os países latino-americanos,
nossos irmãos.

Assim, a proximidade geográfica do Brasil com os países do
MERCOSUL e a facilidade e o interesse por intercâmbios culturais e
econômicos fazem com que os jovens brasileiros tenham a
necessidade de dominar plenamente a língua espanhola.

Como Deputado Estadual tenho-me preocupado com a educação
global dos jovens e com que esta os auxilie a desenvolver,
principalmente, habilidades e competências para o trabalho. Devo-me
colocar na vanguarda para a implantação do ensino da língua
espanhola nas escolas estaduais.

- 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°318/2003
Altera o inciso II do art. 1° da Lei n 0 12.972, de 27 de julho de 1998,

que dispõe sobre o tempo de funcionamento de sociedade civil,
associação ou fundação para a declaração de utilidade pública
estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso II do art. 1° da Lei n° 12.972, de 27 de julho de

1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - A sociedade civil, a associação ou a fundação constituída

ou em funcionamento no Estado, com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade, pode ser declara de utilidade
pública estadual, desde que comprove:
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II - que está em funcionamento há mais de doze meses;".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: O Brasil inicia a ruptura da exclusividade estatal na

condução das políticas públicas e passa paulatinamente a contar com
a participação da iniciativa privada. O Terceiro Setor é importante
parceiro na implementação de ações sociais positivas. Constata-se
que a sociedade civil contemporânea e o voluntariado representam
elementos indispensáveis a qualquer Governo no enfrentamento da
pobreza e da exclusão social. E inegável, portanto, a importância da
sociedade civil como aliada do Estado em todas as linhas de ação,
como participante, como legitimadora e, principalmente, como
voluntária.

Portanto, qualquer auxílio do poder público à constituição das
ONGs, é um ganho para o próprio Estado. Destarte, o projeto em
exame propõe a redução do prazo de carência justamente para
agilizar a instituição dessas entidades do Terceiro Setor.

Levo o projeto à apreciação desta Casa, certo da compreensão dos
colegas Deputados quanto à importância do tema para o Estado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI N°319/2003
Institui o Dia Estadual da Mãe Social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual da Mãe Social, a ser

comemorado, anualmente, no dia 18 de dezembro.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 19 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: A Lei n° 7.644, de 1987, criou a figura especial - e

infelizmente rara - da mãe social. Com  direitos trabalhistas, presta
serviços, em regime de exclusividade, em casa-lar que recebe até dez
menores em situação irregular, devendo residir junto com estes, com
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a intenção de propiciar-lhes ambiente semelhante ao familiar, para
seu desenvolvimento e integração social. Trata-se de um instituto tão
avançado que os menores residentes são considerados dependentes
da mãe social respectiva para os efeitos dos benefícios
previdenciários.

Todavia, esse importante instrumento de ação social é pouco
utilizado no Brasil e também no Estado.

Pretende-se criar o Dia Estadual da Mãe Social como um marco no
calendário do Estado, como um momento de reflexão e debate sobre
o instituto mãe social e seus desafios de implantação.

Conto com o apoio de meus pares para a criação dessa nova data
comemorativa, dada a importância do tema.

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

PROJETO DE LEI N° 320/2003
Institui o Prêmio Paulo Freire de Criatividade no âmbito do ensino da

rede pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído, no âmbito da rede pública de ensino do

Estado, o Prêmio Paulo Freire de Criatividade.
Parágrafo único - O Prêmio Paulo Freire de Criatividade tem por

objetivo premiar os profissionais da rede pública de ensino que
desenvolvam projetos pedagógicos significativos para a melhoria da
qualidade do ensino no Estado.

Art. 20 - O prêmio constitui-se de Diploma e de Medalha de
Criatividade Paulo Freire e será outorgado anualmente pela Secretaria
de Estado da Educação.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de
90 dias.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: São anunciados diariamente na imprensa trabalhos de

professores que, de forma criativa, contribuem para o aprendizado. No
exercício da vereança no Município de Belo Horizonte, pude

rs
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acompanhar trabalho da professora Noara Resende, da Escola
Municipal lida Rabelo Mata. Nessa escola municipal, desenvolve-se
um belíssimo trabalho de xadrez com crianças e outros projetos de
tecnologia na área educacional. Certo é que entre as centenas de
escolas que integram a rede pública estadual, vários são os
educadores que estão desenvolvendo projetos que merecem
destaque pela criatividade e que estimulam o aprendizado dos alunos.

Este projeto de lei serve de estímulo para o desenvolvimento de
mais projetos, beneficiando toda a coletividade, em especial os alunos
da rede pública estadual.

Foi escolhido o nome do pedagogo Paulo Freire, por ser ele uma
notória expressão na área educacional. Trata-se de um dos
intelectuais brasileiros mais agraciados com o titulo de Doutor Honoris
Causa fora do Brasil, sendo autor de vários livros. Foi o doutrinador da
"alfabetização consciente", que significa que antes de aprender a ler
as palavras, deve-se aprender a ler a realidade político-social que nos
cerca.

Destarte, isso é o mínimo que o poder público poderá fomentar.
Levo este projeto à apreciação dos meus pares e tenho a certeza da
compreensão da importância da matéria.

- 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° 321/2003
Dispõe sobre o acesso e a permanência de deficientes visuais

acompanhados por cão-guia em locais abertos ao público e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os deficientes visuais acompanhados por cães-guias,

especialmente treinados para esse fim, têm direito ao acesso e à
permanência em qualquer local aberto ao público ou utilizado pelo
público, gratuitamente ou mediante pagamento de ingresso, em todo o
território do Estado de Minas Gerais.

§ 1° - Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, consideram-se
locais abertos ao público ou utilizados pelo público:

- os próprios municipais de uso comum do povo e de uso especial;
II - edifícios de órgãos públicos em geral;
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III - hotéis, pensões, estalagens ou estabelecimentos similares;
IV - lojas de qualquer gênero, restaurantes, bares, confeitarias ou

locais semelhantes;
V - cinemas, teatros, estádios, ginásios ou qualquer estabelecimento

público de diversão ou de esporte;
VI - supermercados, "shopping centers" ou qualquer tipo de

estabelecimento comercial ou de prestação de serviços;
VII - estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer

curso ou grau;
VIII - clubes sociais abertos ao público;
IX - salões de cabeleireiros, barbearias ou estabelecimentos

similares;
X - entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e

elevadores e escadas de acesso a eles, bem como áreas comuns de
condomínio;

XI - meios de transportes públicos ou concedidos;
XII - estabelecimentos religiosos de qualquer natureza.
§ 20 - Em locais onde haja cobrança de ingresso é vedada a

cobrança de qualquer taxa ou contribuição extra pelo ingresso e pela
permanência do cão-guia.

Art. 21 - Para fins desta lei, considera-se cão-guia o cão que tenha
recebido treinamento e obtido certificado de uma escola filiada e
aceita pela Federação Internacional de Escolas de Cães-Guias de
Cegos e que estejam a serviço de pessoa portadora de deficiência
visual ou em estágio de treinamento.

Parágrafo único - O deficiente visual que estiver acompanhado do
cão-guia deve portar documento que comprove que o animal recebeu
treinamento nos termos do "caput" deste artigo.

Art. 30 - Os estabelecimentos e respectivos responsáveis que
venham a impedir o acesso e a permanência de deficiente visual que
estiver acompanhado do cão-guia são passíveis das seguintes
penalidades:

- advertência;
II - multa de R$ 1.000,00 (mil reais);
III - em caso de reincidência, de R$ 5.000.00 (cinco mil reais).
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sála das Reuniões, 20 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é tão-somente beneficiar

os deficientes visuais, já que estes encontram certas dificuldades de
locomoção, pois, ao necessitarem de acesso a locais públicos ou
privados, são impedidos, por estarem em companhia de seu cão-guia.
No entanto, é de extrema necessidade a liberação de trânsito desses
companheiros, que, conduzindo-os a todo e qualquer lugar, facilitarão
sua locomoção.

No Estado de Minas Gerais há um grande descaso com esses
cidadãos lesando-os moral e socialmente, ao serem impossibilitados
de ter acesso a qualquer lugar em companhia desses cães.

Como Deputado Estadual e cidadão, não vejo razões para a
interdição desse companheiro ao lado do deficiente.

- 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° 322/2003
Dispõe sobre notificação às Câmaras Municipais e à população

quando do repasse de recursos do Governo Estadual para os
municípios.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os recursos financeiros do Estado e a finalidade dos

repasses realizados a qualquer título, pela administração direta, pelas
autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de
economia mista, para os municípios serão notificados às respectivas
Câmaras Municipais e ao Tribunal de Contas do Estado pelo órgão
repassador dos recursos, no prazo máximo de dez dias contados da
data de sua efetivação.

Art. 20 - As Câmaras Municipais darão ciência do fato à população,
no prazo supracitado, por meio de notificação às ONGs, entidades
civis e religiosas, associações de moradores e aos clubes de serviços.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: 0 uso indevido e a má aplicação das verbas públicas é
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um dos principais males que assolam as administrações municipais
e prejudicam a consecução de políticas públicas que melhorem a
qualidade de vida dos cidadãos.

As Câmaras Municipais têm exercido papel de fundamental
importância quanto à fiscalização dos atos do Executivo municipal. Tal
função, amparada pela Constituição Federal em seu art. 31, só não é
mais efetiva em virtude da ausência de publicidade, para os
Vereadores, acerca do recebimento e da aplicação de verbas.

Este projeto de lei apenas consagra o caráter fiscalizador das
Câmaras Municipais, uma vez que, cientificadas do recebimento de
verbas de origem estadual e da finalidade específica dessas verbas,
poderão acompanhar de perto o trabalho do Poder Executivo,
evitando o custoso e demorado procedimento administrativo de
tomada de contas especial previsto na Lei Complementar n° 33/94.

Ademais, o objeto deste projeto de lei não acarretará qualquer custo
para o Estado, estabelecendo somente um procedimento para
estimular a efetiva fiscalização e, conseqüentemente, a efetiva
aplicação de recursos públicos em projetos de relevância social.

- 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° 323/2003
Institui a prática do xadrez nas escolas da rede pública do Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituída nas escolas da rede pública estadual a prática

do xadrez como atividade de educação física.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na sua data de publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: Experiências confirmam que o xadrez desenvolve a

inteligência, podendo a capacidade mental de alunos que praticam o
jogo aumentar em até 25%.

Todo equipamento necessário para um curso são 50 tabuleiros e 50
jogos de peças, o que não onera o Estado, pois o custo de tais peças
é irrisório. Essa iniciativa encontra respaldo em modelos utilizados por
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outros países, sendo uma maneira criativa de estimular a educação
no Estado. Integra esta justificação dados estatísticos de outros
países.

Canadá
Em julho de 1984, o Ministério da Educação aprovou o programa

Desafio Matemático. No ano seguinte, cerca de 500 professores de
170 escolas sentiram-se sensibilizados, o que beneficiou 9.000
alunos, principalmente da região de Montreal. Esse ensino estendeu-
se a 10.000 novos escolares a cada ano e a estimativa para 1989 era
de que atingisse 45.000.

Venezuela
Em 1979, o governo venezuelano criou o Ministério para o

Desenvolvimento da Inteligência.
A psicóloga Edelmira Carda La Rosa iniciou o projeto em 1980 com

a participação de 230 crianças, com idade entre 7 e 9 anos; já em
1983, ele alcançava 4.730 alunos.

Os objetivos gerais eram:
1 - determinar a maneira pela qual o xadrez influi no 01 da amostra

dos escolares;
2 - determinar a metodologia necessária ao ensino enxadristico para

crianças;
3 - determinar os níveis de saturação mental dos alunos;
4 - diagnosticar e sistematizar a transferência dos processos

mentais implicados na aprendizagem do xadrez e estendê-la a outras
situações.

5 - elaborar uma tecnologia capaz de expandir essa experiência.
Esse trabalho científico concluiu que:
1 - o xadrez ensinado metodicamente constitui um sistema de

estimulo intelectual capaz de aumentar o 01 das crianças;
2 - o aluno adquire, pela aprendizagem e pela prática enxadrística,

método de raciocínio e de organização das relações abstratas e dos
elementos simbólicos.

Existem progressos rápidos nas seguintes áreas: - criatividade, -
raciocínio por meio de esquemas matemáticos, temporais e espaciais;
- comunicação verbal (estrutura do pensamento seqüencial).

O xadrez como disciplina escolar
Segundo Charles Partos, mestre internacional e professor no
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Departamento da Instrução Pública do Cantão de Valais (Suíça), o
aprendizado e a prática do xadrez desenvolvem várias faculdades da
inteligência: atenção e concentração; julgamento e planejamento;
imaginação e antecipação; memória; vontade de vencer, paciência e
autocontrole; espírito de decisão e coragem; lógica matemática,
raciocínios analítico e sintético; criatividade; inteligência; organização
metódica do estudo e o interesse pelas línguas estrangeiras (Vide
"Etude Systematique des Eches", Martigny, edition A-C Suisse, 1978,
190 págs.)

Experiências realizadas em diversos países demonstram que o
xadrez, quando utilizado como terapia ocupacional, contribui para
reinserção, na família e na sociedade, de crianças, adolescentes e
mesmo adultos infratores ou em liberdade assistida.
Além disso, quando ele é introduzido nas classes de baixo

rendimento escolar, auxilia o desenvolvimento do destaque e,
automaticamente, o progresso em outras disciplinas acadêmicas.

O xadrez como suporte para outras disciplinas
Trabalhos de psicopedagogia demonstram que o xadrez é um

precioso coadjuvante escolar, e até psicológico. Assim, pode-se
utilizar inicialmente a motivação quase expontânea do aluno em
relação ao xadrez para provocar ou facilitar a compreensão de outras
disciplinas.

No que concerne à matemática, pode-se afirmar que o xadrez é um
dispositivo eficaz para a aprendizagem da aritmética (noções de troca,
valor comparado das peças, controle de casas, como exemplo de
operações numéricas elementares); da álgebra (cálculo do índice de
desempenho dos jogadores, que é assimilável a um sistema de
equações com "n" incógnitas ( ... ) e da geometria ( o movimento das
peças é uma introdução às noções de verticalidade e de
horizontalidade, e a representação do tabuleiro é estabelecida como
um sistema cartesiano ( ... ))

As aplicações xadrez-matemática são bastante vastas e não são
necessariamente de nível elementar, já que elas podem concernir: à
análise combinatória e ao cálculo de probabilidade; à estatística; à
informática, e isto em dois níveis: o da gestão dos torneios e o da
programação do jogo, propriamente dita; à teoria dos jogos de
estratégia.
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Conclusão
No atual estágio de evolução da sociedade, com avanços

tecnológicos cada vez mais rápidos, é urgente que a instituição
escolar se adapte aos novos tempos, implementando atividades que
auxiliem o aluno a melhorar sua capacidade de cálculo, de raciocínio e
de concentração.

A prática do xadrez desenvolve a potencialidade intelectual da
criança, ao mesmo tempo que a conduz no pensamento lógico-formal.
Outrossim, brinda o aluno com um passatempo que contribui não só
para o exercício de suas qualidades pessoais, mas também para
superar problemas disciplinares grupais. Educa a atenção, instiga a
imaginação, forma o espírito de investigação, provoca a criatividade e
desenvolve a matéria.

Do ponto de vista pedagógico, é inegável que esse jogo estimula
pelo menos cinco aspectos do desenvolvimento cognitivo: raciocinar
na busca dos meios adequados para alcançar um objetivo; organizar
vários elementos para uma finalidade; imaginar concretamente
situações futuras próximas; prever as prováveis conseqüências de
atos próprios e alheios; tomar decisões vinculadas à resolução de
problemas.

Além de colocar o estudante em boa situação para observar e
analisar a si mesmo e ao seu adversário durante e após a partida, a
série variada de circunstâncias serve para que o professor descubra
novos aspectos da personalidade do aluno.

No que diz respeito à moral, a prática deste esporte conduz à
positiva experiência do ganhar e do perder, assim como à formação
do caráter, permitindo o desenvolvimento de qualidade tais como
paciência, modéstia, prudência, perseverança, autocontrole, vontade
disciplinada e autoconfiança.

Por todas essas considerações de natureza educativa, o "jogo-
ciência" já devia ter sido adotado nas escolas brasileiras.

Para Felix Sonnenfeld e Idel Becker, o xadrez, como jogo, é esporte,
competição, expectativa, divertimento, higiene mental, repouso; como
ciência, é técnica, estudo, pesquisa, imaginação, descobrimento,
invenções; como arte, é beleza, emoção, admiração, harmonia,
prazer, cultura, felicidade.

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

PROJETO DE LEI N° 324/2003
Dispõe sobre o limite máximo de alunos por sala de aula na rede

pública de ensino estadual e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O número máximo de alunos por sala de aula obedecerá ao

disposto nesta lei.
Art. 20 - O limite máximo de alunos por sala de aula, nos

estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado de Minas
Gerais, é de:

- vinte crianças, em creches;
II - trinta alunos, em pré-escola e alfabetização;
III - quarenta e cinco alunos, nos ensinos fundamental e médio.
Art. 30 - O pré-escolar, o ensino fundamental e o ensino médio terão,

no mínimo, quatro horas de aula por dia.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias a contar da data de sua publicação.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: As crianças e os adolescentes são o futuro desta

Nação. Todas as correntes político-partidárias concordam em que a
educação é o melhor investimento no combate à pobreza, à
desigualdade social e à miséria. Entretanto, não basta ao Estado
ministrar aulas, é necessário que elas tenham qualidade. E qualidade
na sala de aula se traduz em acomodações adequadas, conforto para
alunos e professores e condições mínimas para transmissão do
conhecimento.

Esta Casa tem recebido queixas tanto de professores, que não têm
condições de ministrar aulas em salas superlotadas, como de pais,
que observam que seu filho não está tendo a atenção devida na
escola. Regulamentar o número máximo de alunos em sala de aula é
o mínimo que uma política pública pode fazer pela qualidade no
ensino. Dai, a motivação deste projeto de lei.

Motivado por esses fatos, levo à apreciação desta egrégia Casa o
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presente projeto, certo da compreensão dos pares para sua
aprovação.

- Publicado, vai o projeto às 
Comissões de Justiça e de Educação

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

PROJETO DE LEI N° 325/2003
Dispõe sobre a obrigatoriedade de médicos e dentistas da rede

pública estadual de saúde prescreverem medicamentos em receitas
escritas a tinta, de modo legível, em letras de forma.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Ficam os médicos e dentistas da rede pública estadual de

saúde obrigados a prescrever aos usuários desses serviços
medicamentos em receitas escritas a tinta, de modo legível, em letras
de forma.

Parágrafo único - O disposto neste artigo se aplica também aos
médicos e dentistas de hospitais e clínicas particulares que atenderem
a pacientes em convênio com o SUS.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar de sua publicação, informando sobre as
penalidades a serem impostas aos médicos e dentistas pelo não-
cumprimento da exigência legal.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: Este projeto nada mais é do que uma idéia simples que

pode evitar vários transtornos à vida dos pacientes de médicos e
dentistas, bem como de farmacêuticos, que são obrigados a decifrar a
prescrição médica.

O acesso à saúde é cada dia mais difícil. Pior do que não ter o
atendimento médico é recebê-lo e iniciar uma nova jornada para
realizar o tratamento, pelo simples fato de não ser possível ler a
receita médica.

A aplicação deste projeto de lei não representa qualquer custo para
o Estado, garantindo apenas maior efetividade no tratamento e o
direito de pacientes e farmacêuticos às informações contidas nas
prescrições médicas e odontológicas a que são submetidos, evitando,
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assim, grandes transtornos para os usuários do sistema público
estadual de saúde.

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

PROJETO DE LEI N° 326/2003
Institui a Semana de Incentivo à Leitura no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Semana de Incentivo à Leitura.
Parágrafo único - A Semana de que trata esta lei será comemorada

anualmente, no mês de abril, no período entre os dias 18, Dia
Nacional do Livro Infantil, e 22, Dia do Livro.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: Conforme dados oficiais, o número de consumidores de

livros no Brasil aumentou nos últimos cinco anos. Acredito que a
leitura é um importante fator de criação de consciência cidadã e de
desenvolvimento de um povo. "Um país se faz com homens e livros".

A Semana de Incentivo à Leitura servirá como um marco no
calendário estadual, uma oportunidade para se colocarem em prática
políticas públicas nessa área da cultura. Será também um momento
em que as escolas públicas e os órgãos municipais afetos à questão
poderão refletir e transmitir a importância e o gosto pela leitura.

Destarte, a criação dessa Semana é o mínimo que o poder público
poderá fazer pela cultura deste Estado.

Levo o projeto à apreciação dos meus pares e tenho a certeza da
compreensão da importância dele.

- 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° 327/2003
Institui a Semana Estadual do Aleitamento Materno - SEAM - e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Semana Estadual do Aleitamento Materno -

SEAM -, a ser comemorada anualmente, de 1° a 7 de agosto.
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Art. 20 - A semana de que trata esta lei passa a integrar o

calendário oficial do Estado de Minas Gerais.
Art. 30 - A SEAM tem como objetivo:

- estimular atividades de promoção, proteção e apoio à
amamentação;

li - apoiar a mulher e conscientizá-la de seu papel como mãe e
nutriz;

III - sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para que
compreendam e apóiem a mulher que amamenta.

Art. 40 - O Executivo, por meio de seu órgão competente,
proporcionará atividades de apoio à Semana de que trata esta lei.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintãd
Justificação: Desde 1992 comemora-se a Semana Mundial de

Aleitamento Materno - SMAM - no âmbito internacional. A história da
SMAM iniciou-se em agosto de 1990, quando representantes de
diversos países, e também do Brasil, reunidos em Florença,
elaboraram os princípios e metas da Declaração de lnnocenti. Por
esta declaração, os signatários se comprometerem a promover o
aleitamento materno exclusivo nos primeiros quatro a seis meses de
vida da criança e a continuidade da amamentação até o segundo ano
de vida ou mais. Desde então, na primeira semana de agosto se
comemora a Semana Mundial de Aleitamento Materno.

A cada ano, define-se internacionalmente um aspecto relacionado
com a amamentação para ser trabalhado em todos os países. Em
anos anteriores foram abordados temas relacionados com o papel do
hospital, o trabalho da mulher, o Código de comercialização de
alimentos e a responsabilidade social para com o aleitamento
materno.

A perda do hábito de amamentar implica impacto negativo sobre a
saúde das mulheres e do bebê. Para as crianças, o aleitamento
materno é capaz de proteger contra diarréias, doenças respiratórias e
outras infecções, além de alergias, diabetes e câncer. Para as
mulheres, o aleitamento natural reduz a possibilidade de hemorragia
no pós-parto, promove maior espaçamento entre as gestações e
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reduz o risco de câncer da mama.

Por isso, espera-se que a sociedade se comprometa a proteger a
mãe lactante, no período em que seu corpo tem o poder de produzir
um alimento único e insubstituível para a espécie. Levar informação
sobre os benefícios da amamentação, por meio da SEAM, para a
população em geral, e apoiar as mães em seu papel de geradoras e
alimentadoras de novos seres sociais é um comprometimento da
sociedade para com o tempo atual e as gerações futuras.

Ademais, o projeto encontra-se alinhado com a legislação estadual,
nos termos do art. 2°, Vda Lei n°12.650, de 1997.

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

PROJETO DE LEI N° 328/2003
Cria o Programa Férias na Escola na rede pública estadual de

ensino e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa Férias na Escola, a ser desenvolvido

em escolas da rede pública estadual de ensino, no período de férias
escolares.

Art. 20 - O Programa Férias na Escola constitui-se de um conjunto de
atividades culturais, desportivas e de lazer, a serem executadas sob
orientação de monitores e sob coordenação e supervisão de técnicos
especializados nas áreas das referidas atividades.

§ 1°- Os técnicos a que se refere o "caput" deste artigo poderão ser
oriundos das secretarias de Estado, desde que requisitados para a
finalidade prevista neste artigo.

§ 20 - Os monitores do Programa Férias na Escola serão estudantes
de cursos universitários ligados à área educacional, cultural, artística,
de lazer e paramédica.

§ 30 - O tempo relativo ao período de atuação dos monitores
referidos no § 20 deste artigo poderá ser aproveitado para computar
horas de estágio exigidas em seus cursos de graduação.

Art. 30 - O recrutamento e a seleção de técnicos e monitores para a
execução do Programa Férias na Escola serão feitos pelos órgãos
competentes do Executivo, que nomearão e constituirão comissões
especiais, para atendimento ao disposto nesta lei.

Art. 40 - 0 Programa Férias na Escola será desenvolvido,

WC
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inicialmente, como projeto-piloto, em algumas escolas da rede
pública estadual de ensino.

Parágrafo único - O Programa Férias na Escola será realizado em
escolas que se cadastrarem para o projeto-piloto, cabendo a elas o
cadastramento dos alunos participantes das atividades.

Art. 5° - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de quarenta e
cinco dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: Este projeto incentiva a prática de atividades culturais e

de lazer, fazendo com que a escola seja vista não apenas como um
lugar para estudo, mas também como um lugar para o
desenvolvimento da cultura e do lazer. A prática dessas atividades,
bem como a sua constância, contribuem para melhor exercício da
cidadania, visto que a utilização do espaço da escola durante o
período em que está inativa propicia um incentivo à conservação do
prédio e dos equipamentos utilizados no decorrer do Programa Férias
na Escola. Ora, a conservação dos bens públicos é um primeiro passo
para o exercício consciente da cidadania.

Os meios de comunicação têm mostrado com bastante freqüência o
aumento nos índices de violência e de criminalidade praticadas por
jovens, notadamente nos grandes centros urbanos e também no
interior do Estado. Esses veículos de comunicação também são
unânimes em apontar que tal crescimento decorre, entre outras
causas, da falta de espaços públicos destinados à cultura e ao lazer.
Assim, o Programa Férias na Escola seria uma enorme contribuição
para minimizar as taxas de violência e de criminalidade praticadas por
jovens, na medida em que oferece um espaço para o desenvolvimento
de, atividades recreativas e culturais.

E evidente que um trabalho de tal envergadura não pode ser
implantado do dia para a noite. Ele deve ser produto de um estudo
detalhado para que surta bons efeitos. E por essa razão que
propomos a sua criação por meio de um projeto-piloto que teria a
função de averiguar com mais precisão os detalhes deste Programa,
sobretudo no que diz respeito à infra-estrutura necessária à sua
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aplicação em larga escala.

Por fim, é preciso salientar que a implantação do Programa Férias
na Escola não acarreta ônus aos cofres públicos, por tratar-se de
projeto que se pauta pelo reaproveitamento de espaço público e de
servidores. E preciso considerar, no entanto, que os esforços para a
consecução desse empreendimento se tornam mínimos se
atentarmos para o retorno formidável que o Poder Público obteria em
termos de segurança pública, cultura e exercício da cidadania.

- 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° 329/2003
Cria o Programa Estadual de Geração de Empregos a portadores de

deficiência física e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa Estadual de Geração de Empregos

para portadores de deficiência física residentes no Estado de Minas
Gerais.

Art. 2° - O programa referido no art. 1° será desenvolvido em
parceria entre o Estado e empresas nele instaladas.

Art. 3° - As empresas que aderirem ao programa, na forma
estabelecida em regulamento, serão beneficiadas com incentivos
fiscais, que variarão de acordo com o percentual de vagas
preenchidas em seu quadro funcional por pessoas portadoras de
deficiência física.

Parágrafo único - Os incentivos referidos no "caput" deste artigo
darão à empresa direito a desconto sobre créditos tributários devidos
ao Estado, observando-se os seguintes percentuais:

- 5% (cinco por cento) de desconto, se 10% (dez por cento) das
vagas funcionais forem preenchidas por podadores de deficiência
física;

II - 10% (dez por cento) de desconto, se 25% (vinte e cinco por
cento) das vagas funcionais forem preenchidas por portadores de
deficiência física;

III - 15% (quinze por cento) de desconto, se percentual superior a
25% (vinte e cinco por cento) das vagas funcionais forem preenchidas
por podadores de deficiência física.
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Art. 40 - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e

vinte dias contados a partir da data de sua publicação.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: Com o intuito de cooperar com outras iniciativas que

trilham a mesma direção, apresentamos este projeto, cujo escopo
principal é evitar o preconceito e a discriminação social.

No momento em que a sociedade civil reconhece o valor humano e
profissional de cada indivíduo é que passamos a confiar mais no
progresso eqüitativo da humanidade. Na era globalizada não se pode
permitir a exclusão de pessoas e comunidades por sua cor ou pelo
fato de essas pessoas pertencerem a um grupo em que a vida lhes
confiou desafios físicos que são superados pela esmagadora maioria
desse grupo.

Para o Criador não existem pessoas deficientes; pelo contrário,
existem pessoas com desafios físicos, muitas das quais nos dão
verdadeiras lições de cidadania no que tange a sua superação, aos
esforços empreendidos e à sua inserção social.

E pensando nessa comunidade que este projeto vem a lume para
receber o crivo político desta egrégia Casa Legislativa, uma vez que a
contribuição dada à sociedade por aquele grupo específico de
cidadãos precisa ser lembrada constantemente. A sociedade civil
possui uma dívida de fato e de direito com os portadores de desafios
físicos, os "deficientes físicos", e sua inserção no mercado de trabalho
redundará em crescimento econômico e absorção social de um grupo
que possui diversas habilidades e grande capacidade de
concentração e produtividade.

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

PROJETO DE LEI N° 330/2003
Cria o Programa de Tratamento Específico à Prevenção da

Infertilidade e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado Programa de Tratamento Específico à
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Prevenção da Infertilidade, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

§ 1° - O Programa atenderá indistintamente homens e mulheres e
será oferecido pelos hospitais e pelos centros de saúde da rede
pública estadual.

§ 20 - No mínimo, um hospital público estadual, pertencente a cada
uma das regiões administrativas do Estado, oferecerá o Programa de
Tratamento Específico à Prevenção da Infertilidade.

Art. 20 - A administração pública estadual promoverá campanha
publicitária semestral, veiculada também pelos principais meios de
comunicação, divulgando os fatores que contribuem para a
infertilidade e orientando a população como evitá-los ou tratá-los, com
o auxílio médico.

Parágrafo único - Os hospitais e centros de saúde da rede pública
estadual manterão afixados em suas dependências, em locais de fácil
acesso e de grande visibilidade, informações relativas ao Programa de
Tratamento Específico à Prevenção da Infertilidade.

Art. 30 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado da
Saúde.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2003.
Miguel Martini
Justificação: Segundo informações da Rede Latino-Americana de

Reprodução Assistida, no Brasil, cerca de 15% da população, em
idade fértil, tem dificuldades para engravidar. Nosso índice é maior do
que o apresentado por outros países. Nos Estados Unidos, por
exemplo, essa cifra cai para 10% da população fértil, atingindo, hoje
cerca de 6,2 milhões de pessoas.

Excesso ou falta de peso, doenças sexualmente transmissíveis,
hábitos como o cigarro ou o uso de anabolizantes contribuem para as
causas da infertilidade. Mas não só isso! Atividades físicas excessivas
praticadas por mulheres, entre numerosos outros fatores, provocam
descontrole hormonal.

As doenças mais comuns que ocasionam o problema são a
varicocele, além de processos infecciosos na próstata para os
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homens, e obstrução das trompas, ovário policístico e
endometriose, nas mulheres.

Entendemos que o assunto Infertilidade" não pode ser abandonado
nem tratado como problema de menor importância. E necessário que
se preserve, desde já, a saúde reprodutiva de nossos jovens.

Assim, acreditamos que contribui sobremaneira com a melhoria da
saúde da população mineira a criação de um Programa de Tratamento
Específico à Prevenção da Infertilidade, no âmbito da rede pública
hospitalar estadual, que atenda indistintamente homens e mulheres,
acompanhado de campanha publicitária semestral, que alerte a
população sobre os fatores de risco, como evitá-los e onde conseguir
ajuda.

Desta maneira, contamos com o indispensável apoio de nossos
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 331/2003
Dispõe sobre a instalação de novas unidades de coleta de sangue

humano no Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica estabelecido que o Poder Executivo, por intermédio da

Fundação 1-IEMOMINAS, deverá instalar bancos de coleta de sangue
humano nos quartéis e academias das Polícias Militar e Civil e do
Corpo de Bombeiros do Estado.
Art. 20 - A instalação e ope racionalização deverão seguir

rigorosamente as normas contidas na Resolução RDC 343, de 13 de
dezembro de 2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Art. 30 - As despesas decorrentes desta lei estão contidas em
dotações orçamentárias da Fundação HEMOMINAS, podendo a
referida Fundação firmar convênios para essa finalidade.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
Neider Moreira
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa atender uma

necessidade premente de estoque de sangue humano no Estado. A
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instalação de unidades nos quartéis e nas academias das Policias
descentraliza os bancos de coletas, facilitando o acesso de doadores
em potencial. Essa necessidade evidencia-se quando temos algum
ente próximo submetido a atos cirúrgicos, sendo constantes as
convocações dos hospitais para conseguirmos doadores. Além disso,
muitas vezes, milhares de procedimentos cirúrgicos eletivos são
suspensos nos hospitais durante todo o ano, devido à grande
diminuição dos estoques de sangue da HEMOMINAS, gerando
transtornos aos pacientes, a seus familiares e aumentando
sobremaneira os custos hospitalares dessas internações, custos estes
seguramente mais altos que a instalação dessas unidades de coleta.

Esperamos que este projeto de lei contribua para amenizar a
carência de sangue humano disponível nos hospitais do Estado.

Em face ao exposto, apresento este projeto de lei aos nobres pares
para a sua aprovação.

- 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° 332/2003
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Incentivo à

Produção Industrial nas Regiões Norte e dos Vales do Jequitinhonha e
do Mucuri.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de

Incentivo à Produção Industrial nas Regiões Norte e dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri.

Parágrafo único - O Programa visa a estimular as industrias e as
empresas de grande, médio e pequeno porte, individualmente ou por
meio de associações e cooperativas, na interiorizarão e na expansão
da produção industrial em nível nacional e internacional.

Art. 2°- Ficam incluídos no Programa as seguintes cidades-pólo:
a) do Norte de Minas: Bocaiúva, Grão-Mogol, Janaúba, Januária,

Montes Claros, Pirapora e Salinas.
b) dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri: Almenara, Araçuaí,

Capelinha, Nanuque, Pedra Azul e Teófilo Otôni.
Art. 30- Para implementação do Programa, o Poder Executivo fica

autorizado a:
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- usar recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - na

quota-parte do Estado e do Fundo de Apoio à Micro Empresa -
FUMICRO - para estruturar as cooperativas e associações de
produtores nas regiões estabelecidas no art. 2 0 desta lei;

li - usar recursos do Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND -
para as empresas que aderirem ao Programa;

III - promover apoio técnico e financeiro no eixo viário da região das
cidades-pólo, para escoamento da produção;

IV - promover campanha do Programa para divulgar as
potencialidades da região e das cidades-pólos, em todos os níveis
produtivos e também na área do turismo;

V - providenciar levantamento das áreas remanescentes dos imóveis
do Estado para implantação das empresas, nas regiões estabelecidas
no art. 20 desta lei.

Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir, na forma, no
prazo e nas condições estabelecidas em regulamento, para até 12% a
alíquota do ICMS incidente nas operações internas realizadas por
estabelecimentos industriais que se instalarem nas cidades-pólo
constantes do art. 20 desta lei.

Parágrafo único - Para fins de implementação dos benefícios fiscais
de que trata o "caput" deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado,
na forma, no prazo e nas condições estabelecidas em regulamento,
observado o disposto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal, a
majorar para até 30% a aliquota do ICMS nas operações internas com
os seguintes produtos: agrotóxicos, motocicletas acima de 350
cilindradas, armas e munições, excetuando-se os fogos de artifício.

Art. 5° - Compete ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais - BDMG - estender financiamento do crédito popular -
CREDPOP - para novas ONGS e ao Programa de Apoio Creditício ao
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte de Minas Gerais - GERAMINAS -, para novas empresas, com
base nas Leis nos 12.647, de 21/10/97, e 13.739, de 22/11/2000.

Art. 6°- O Programa contará com um grupo gestor composto por um
representante de cada um dos seguintes órgãos ou entidades:

- Poder Executivo: Secretaria Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de
Minas; Secretaria de Transportes e Obras Públicas; Secretaria de
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Planejamento e Gestão;

II - BDMG;
III - Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas -

IDENE -;
IV - Associação dos Municípios das Regiões Norte-vales do

Jequitinhonha e Mucuri.
Parágrafo único - Serão chamados a participar do grupo gestor:

- um representante da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG -;

II - um representante do Instituto de Desenvolvimento Industrial -
INDI.

Art. 70 - Caberá ao grupo gestor:
- estabelecer o regulamento do Programa;

II - elaborar a política geral de aplicações de recursos;
III - fixar as diretrizes do Programa, de acordo com as prioridades

estabelecidas pelas Associações dos Municípios das Regiões Norte e
dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri;

IV - credenciar associações, cooperativas e empresas a participar do
Programa;

V - dispor sobre o limite dos gastos de manutenção das associações
e cooperativas e sobre os recursos utilizados de que trata o item 1 do
art. 3°;

VI - estabelecer condições de financiamento;
VII - supervisionar a execução do Programa, avaliando seus

resultados.
Art. 80- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados da data de sua publicação.
Art. 90- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Pastor George
Justificação: A proposição em exame tem por objetivo incentivar o

aumento da produção industrial nas regiões Norte e dos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, dando, assim, oportunidade aos
moradores da região de obter maior autonomia. O envolvimento de
comunidades consiste em ações com o intuito de buscar a efetiva
expansão da atividade produtiva	em agregamento de esforços
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através de parcerias com as diversas áreas de produção
econômica.

Este projeto de lei faz parte da política econômica, dos planos e dos
programas regionais de desenvolvimento integrado do Estado, que
dispõe de riquíssimo território. No caso específico do Norte e dos
vales do Jequitinhonha e do Mucuri, há diversas atividades que
podem ser desenvolvidas, visando à efetiva industrialização regional,
fomentando o desenvolvimento sustentado, por exemplo, mediante o
comércio das pedras preciosas e do artesanato, que são produtos de
exportação.

E importante, ainda, salientar que, para cada emprego direto na
indústria, são criados outros empregos indiretos.

A preocupação de melhorar a qualidade de vida da população é uma
das metas principais do Governador Aécio Neves, haja vista já ter sido
criada a Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, sendo uma de suas
funções levar o desenvolvimento econômico a essas regiões

Sabemos que nos últimos anos o Estado perdeu mais de 20.000
empregos diretos e indiretos, em razão da transferência de indústrias
para outros Estados. Na última década, aumentou em mais de 30% o
número de empresas que fecharam suas portas, em busca de
incentivos fiscais em outras regiões onde a redução de alíquota foi
maior. Por que não segurarmos, então, essas indústrias em nosso
Estado, principalmente nas regiões mais carentes?
Sendo este projeto de grande abrangência, irá contribuir,

substancialmente, para atender às prioridades de Minas Gerais, em
sintonia com os programas de desenvolvimento e emprego da
Presidência da República.

Enfim, é a participação popular atuando, com a introdução de
técnicas mais modernas ao longo do Programa e com o
esclarecimento das autoridades do poder público sobre os recursos
destinados ao fomento da produção, o que favorecerá, em todo o
processo, a democratização de decisões e informações sobre
questões públicas. Espero contar com o apoio dos nobres pares para
a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 333/2003
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Marcos Joele, com

sede no Município de Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Marcos

Joele, com sede no Município de Passos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Loja Maçônica Marcos Joele, fundada na cidade de

Passos, em 8/12/99, é uma sociedade civil de caráter assistencial, que
se destaca pela prática desinteressada da beneficência. E uma
associação iniciática, filantrópica, educativa e cultural, sem fins
lucrativos, segundo os tradicionais princípios da maçonaria universal.

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

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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° 334/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural

Emannuel, com sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e

Cultural Emannuel, com sede no Município de Pirapora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: A Fundação Educativa e Cultural Emannuel, do
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Município de Pirapora, pelo que se depreende da documentação
anexa, está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos,
sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas.

Por preencher a entidade os requisitos legais, solicito aos nobres
pares lhe seja outorgado o título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI NU 335/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Vermelho

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Prefeitura

Municipal de Rio Vermelho imóvel de sua propriedade, situado no
Município de Rio Vermelho, na Rua Bernardino Carvalhais, 274,
Centro, com os seguintes limites e confrontações: à Rua General
Dutra, antiga Rua Direita, com fundos até a Rua de São Miguel,
medindo 43,40m (quarenta e três metros e quarenta centímetros, de
frente por 54,00m (cinqüenta e quatro metros) de fundos,
confrontando-se pela frente com a referida rua; pelos fundos, com a
Rua São Miguel, por cima, com D. Joaquina Lopes de Matos e Silvéria
Pereira e, por baixo, com Antônio Esteves da Mota, registrado no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Serro , sob o n°
10.347, a fls. 73 do livro n°3-J.

Parágrafo único - O município se compromete a destinar a área do
imóvel descrito no "caput" deste artigo para o funcionamento dos
seguintes serviços vinculados ao Departamento Municipal de
Educação e Cultura:

- ensino pré-escolar;
II - curso de suplência;
III - telecursos;
IV - telessalas.
Art. 20- O imóvel objeto desta doação reverterá ao patrimônio do

Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do artigo anterior.
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: O projeto de lei em tela tem por objetivo atender à

comunidade do Município de Rio Vermelho, que necessita de um local
apropriado para a realização do ensino pré-escolar e de suplência, de
telecurso e telessalas visando a capacitação dos jovens. A estrutura
do imóvel permite o funcionamento dos cursos supracitados. O imóvel
em questão foi doado ao Estado no ano de 1953 e no momento
encontra-se vago. Ele se localiza em região estratégica e poderá
atender várias famílias.

Diante dessas considerações e na expectativa de atender o anseio
da comunidade rio-vermelhense, pedimos aos nobres pares desta
Casa a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 336/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 636/99)

Concede desconto sobre tarifas de serviços públicos de energia
elétrica, água e esgoto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - As empresas integrantes da administração pública indireta

do Estado prestadoras dos serviços públicos de fornecimento de
água, esgoto e energia elétrica concederão desconto de pelo menos
30% (trinta por cento) das tarifas às entidades assistenciais, hospitais,
casas de saúde e templos religiosos de qualquer culto.

§ 1° - Somente terá direito ao desconto de que trata este artigo a
entidade assistencial reconhecida como de utilidade pública.

§ 20 - O disposto no § 1° deste artigo não se aplica aos hospitais,
casas de saúde e templos religiosos de qualquer culto.

Art. 20- Os recursos necessários para a implementação desta lei
serão consignados na lei orçamentária anual.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de cento e vinte dias contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
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produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício fiscal
seguinte.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2003.
Djalma Diniz
Justificação: As entidades que prestam serviços de assistência a

determinados setores da sociedade cumprem um papel importante no
combate ao sofrimento dos menos favorecidos financeiramente.
Portanto, nada mais justo que possam ser contempladas com
benefícios como o desconto nas tarifas dos serviços públicos de água,
esgoto e energia elétrica.

Os hospitais e casas de saúde exercem o papel preponderante de
zelar pela saúde dos indivíduos, o que também justifica que sejam
contemplados com os mesmos benefícios.

A religião, na nossa sociedade, tem-se mostrado como grande apoio
à necessidade de uma boa estruturação do núcleo familiar e também
às demandas das camadas da sociedade menos favorecidas, que
vêem nas obras assistenciais mantidas por suas instituições a
esperança de uma vida melhor.

Por esses motivos, contamos com a aprovação deste projeto a fim
de que se auxiliem determinadas instituições na continuidade da
prestação de serviços relevantes à sociedade.

- 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° 271/2003, do Deputado Adaiclever Lopes, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas à
pavimentação asfáltica da BR-251, no trecho que menciona.

N° 272/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas à
pavimentação asfáltica da estrada que liga os Municípios de Tombos
e Pedra Dourada. (- Distribuídos à Comissão de Transportes.)

N° 273/2003, do Deputado Adalciever Lopes, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas à cessão
do imóvel onde funcionava a Escola Estadual Francisco Moreira de
Carvalho, no Município de Caratinga, à Paróquia São João Batista, no
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mesmo município. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 274/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Pedras de Maria da Cruz pelos 11 anos de sua emancipação político-
administrativa.

N° 275/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Montalvânia pelo aniversário de emancipação político-administrativa.
(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 276/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Jaíba pelo
transcurso do 11° aniversário de emancipação político-administrativa.
(- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 277/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso com a Associação Comercial, Industrial, de
Agropecuária e Prestação de Serviços de Ipatinga - ACIAPI - pelo
transcurso do 370 aniversário de fundação. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 278/2003, do Deputado Chico Simões, pleiteando sejam
solicitadas informações ao Diretor-Presidente da CEMIG sobre o
processo que visa a desativação de agências de atendimento da
empresa em diversos municípios do interior do Estado. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 279/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se
conceda o título de "Cidadão Honorário do Estado" ao Sr. Oscar
Niemeyer. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 280/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas a que sejam elaborados os projetos
geométrico e geotécnico para a estadualização e a pavimentação da
rodovia que liga o Município de Ibiai ao Município de Ponto Chique. (-
A Comissão de Transporte.)

N° 281/2003, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sindicato dos Oficiais Alfaiates,
Costureiras e Trabalhadores nas Indústrias de Confecções de Roupas
de Belo Horizonte pela comemoração do 65° aniversário de sua
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fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

N° 282/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga o Município de Taparuba à BR-474.
N° 283/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga o Município de Águas Formosas ao Município de Maxacalis.

N° 284/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga o Município de Aguas Formosas ao Município de Fronteira dos
Vales.

N° 285/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga o Município de Felisburgo à BR-367.

N° 286/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de Eugenópolis e Antônio do Prado.

N° 287/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de Machacalis e Bertópolis.

N° 288/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga o Município de São Geraldo da Piedade à BR-259.

N° 289/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Gerar do DER-MO com vistas ao asfartamento do trecho que
liga os Municípios de Miradouro e Vieiras.

N° 290/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas ao asfaltamento do trecho que



940
liga o Município de Coroaci à BR-259.

N° 291/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de Coroaci e Virgolândia.

N° 292/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de Machacalis e Santa Helena de Minas.

N° 29312003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de Machacalis e Umburatiba.

N° 294/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga o Município de Serra dos Aimorés à fronteira de Minas Gerais com
Bahia.

N° 295/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga o Município de Luisburgo à BR-1 16.

N° 296/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de Caratinga e Ipanema e do trecho que liga os
Municípios de Ipanema e Aimorés.

N° 297/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga o Município de Capitão Andrade à BR-1 16.

N° 298/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de Tarumirim e Itanhomi.

N° 299/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
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Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho
que liga o Município de Santa Rita do Itueto à BR-259.
N° 30012003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de Conselheiro Pena e Santa Rita do Itueto.

N° 301/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de Luisburgo e Manhuaçu.

N° 302/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de Ipanema e Taparuba.

N° 303/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga o Município de Santa Margarida à BR-116.

N° 304/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga o Município de São Geraldo da Piedade à BR-381.

N° 305/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de Goiabeira e Cuparaque.

N° 306/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de Paulistas e São João Evangelista.

N° 307/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de Novo Oriente de Minas e Pavão.

N° 308/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
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liga o Município de Novo Oriente de Minas à BR-1 16,
N° 309/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga o Município de Nova Módica à BR-116.

N° 310/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga os Municípios de São Félix de Minas e Mendes Pimentel.

N° 311/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga o Município de Goiabeira à BR-259.

N° 312/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à realização de reparos no trevo
entre os Municípios de lapu e Bugre, na BR-458. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

N°313/2003, do Deputado Paulo Cesar, pleiteando sejam solicitados
ao Secretário de Estado do Turismo estudos técnicos para verificação
do potencial dos Municípios de Conceição do Pará, Leandro Ferreira,
Nova Serrana e Pitangui, com vistas à criação de projeto turístico para
a região. (- A Comissão de Turismo.)

N° 314/2003, do Deputado Ricardo Duarte, pleiteando sejam
solicitadas ao Governador do Estado informações sobre as propostas
do atual governo relativas à UEMG. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 315/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja
encaminhado ao Secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas abaixo-assinado que pleiteia o asfaltamento da rodovia
estadual que liga o Município de Aracitaba ao de Oliveira Fortes.

N° 316/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja
encaminhado ao Governador do Estado abaixo-assinado que pleiteia
o asfaltamento da rodovia estadual que liga os Municípios de
Aracitaba e Oliveira Fortes. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 317/2003, da Comissão de Justiça, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas à regulamentação do art.
21 da Lei n° 13.085, de 1998.
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N° 318/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando

sejam solicitadas à Corregedoria de Polícia Civil informações sobre a
apuração das denúncias, recebidas pela Ouvidoria da Polícia, da
prática de tortura e abuso de autoridade por parte do Delegado Titular
da Delegacia de Polícia de São Gonçalo do Sapucai. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 319/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado a averiguação de
denúncias de prática de tortura pelo Delegado Pedro Luiz Aguiar.

Da Deputada Maria Tereza Lara e outras, solicitando seja instituído
tratamento específico para o gênero feminino em todos os
documentos produzidos nesta Casa, bem como nas fórmulas de
chamamento. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Biel Rocha, solicitando a intercessão desta Casa a fim
de que Juiz de Fora tenha acesso à TV Assembléia, por meio de sinal
aberto. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
José Milton, Pastor George e Miguel Martini e da Comissão de
Direitos Humanos.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Justiça, de Educação, de Turismo e de Defesa do Consumidor.
Oradores Inscritos	 -

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila.
• Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados e membros da Mesa, ocupamos a tribuna para noticiar
uma decisão tomada que toca profundamente o nosso coração, por
conhecermos de perto Wilton Madson Andrada, que ocupa e
desempenha o cargo em comissão da administração regional da
FUNAI com toda a desenvoltura e conhecimento de causa.

Trata-se de uma pessoa que não possui atestado ideológico, mas
atestado indígena. Em nosso segundo mandato, por ocasião da
eleição de 1994, tivemos a oportunidade e o privilégio de representar
uma comunidade indígena de Minas Gerais, localizada na cidade de
São João das Missões. Fica quase na divisa de Minas com Bahia.
Nessa cidade, conhecemos uma das maiores lideranças indígenas,
com quem tivemos a oportunidade de conviver. Trata-se do cacique
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Rodrigão, que, àquela época, era Vereador. Tivemos vários
encontros com o então Delegado da FUNAI, Dr. Lúcio Flávio, que hoje
reside em Pirapora. O Rodrigão acabou, em uma composição, sendo
eleito Vice-Prefeito e hoje está em seu segundo mandato.

Pudemos trabalhar de perto para uma cidade, especificamente para
a aldeia dos índios Xacriabás, o que nos aproximou das outras aldeias
indígenas mineiras. Depois de longo período, essa pessoa, sertanejo,
barranqueiro do São Francisco, da cidade de São Francisco, passou a
dirigir o escritório regional da FUNAI, localizado em Governador
Valadares.

Qual foi nossa surpresa e o motivo de ocuparmos a tribuna na tarde
de hoje? Foi publicado no "Diário Oficial da União", em 24/3/2003, a
exoneração do indigenista Wilton Madson Andrada do cargo em
comissão de administração regional da FUNAI em Minas Gerais e
Espírito Santo. Causa-nos espanto o fato de que não tiveram a menor
consideração em avisá-lo de sua exoneração, pois esse servidor
público, com 20 anos de indigenismo, só ficou sabendo da decisão por
intermédio do "Diário Oficial da União".

Ações dessa ordem deixam-nos preocupados, pois todos sabemos
da tipicidade do trabalho realizado pela FUNAI, que atua em todo o
território nacional, com mais de 220 povos diferentes e mais de 180
línguas distintas. O trabalho da FUNAI em Minas Gerais abrange as
seguintes etnias: maxacali, no vale do Mucuri, que é, por muitos,
considerada a maior resistência cultural do nosso País, pois, apesar
da convivência secular com a sociedade, mantém o uso da língua
materna e ritos religiosos intactos, o que caracteriza a fibra desse
povo; pataxós, oriundos da Bahia e radicados em Minas Gerais há
algumas décadas; xucuru-cariris, oriundos da Bahia e Alagoas;
crenaques, ocupantes tradicionais do vale do rio Doce; pancararus, no
vale do Jequitinhonha, oriundos do Estado de Pernambuco; xacriabá,
a mais numerosa etnia mineira, com aproxidamente 7 mil indígenas; e
caxixó, etnia reconhecida recentemente na região Centro-Oeste de
Minas.

Diante dos fatos relatados, conclamamos os Deputados e
Deputadas, autoridades com interesse na causa indígena a fazerem
gestões junto ao Presidente da FUNAI, Dr. Eduardo de Aguiar
Almeida, para que tenha a paciência indígena dos grandes caciques
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ao decidir as questões de grande relevância para o destino do
órgão. Registramos que as lideranças indígenas têm-nos procurado,
preocupadas com as medidas que estão sendo tomadas pela FUNAI.

Temos certeza de que muitos são os Deputados e Deputadas que
têm essa preocupação. Esperamos que essa decisão seja revogada.
Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
• Deputado Laudelino Augusto - Mineiras e mineiros, detentores do

Poder, o qual representamos nesta Casa, Sr. Presidente, membros da
Mesa, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, é a segunda vez que ocupo
esta tribuna como Deputado Estadual. Já a havia ocupado outras
vezes, como cidadão, como Vereador, quando participei de
seminários, audiências públicas. Lembro-me até de um seminário
sobre desemprego, em que pude representar o grupo presente,
entregando ao então Presidente, Anderson Adauto, uma listagem com
441 propostas para diminuir o desemprego em Minas. E, neste
momento, faço-me solidário com o grupo Associação Comunitária
Cristã do Brasil, que está aqui fazendo um manifesto contra o
desemprego.

Como Deputado Estadual, a primeira vez em que assumimos
compromisso foi no dia da nossa posse, quando, após ouvirmos os
termos do nosso compromisso com a Constituição, a democracia, a
ética, ocupamos a tribuna para dizer: 'Assim o prometo'. E hoje estou
aqui para fazer algumas considerações e, quem sabe, trazer
contribuição aos debates. Esta é a Casa do parlamento.

Vamos vivendo entre angústias e esperanças, como a maioria do
povo sobrevive. As angústias são muitas, a começar pela guerra entre
Estados Unidos e Iraque. Lembro-me do meu pai, a quem presto uma
homenagem. Ele é ex-combatente da Segunda Guerra. Homenageio,
também, todos os ex-combatentes. Com a sabedoria de quem vive há
82 anos, tem sido muito entrevistado sobre a guerra e tem dito,
taxativamente, que é uma estupidez humana, traz angústia, violência,
miséria, fome.

O Brasil é o maior pais agricultável do mundo, no entanto faz
campanha contra a tome. Isso traz angústia. O Brasil e o mundo têm
tudo para serem melhores e não são. Isso angustia a todos mais
ainda. Minas Gerais é um Estado maravilhoso, potencialmente rico em

rÀ



946
pessoas, recursos naturais e não consegue resolver os problemas
básicos de seu povo. Isso traz angústia, mas, graças a Deus, a
esperança é maior.

Muitos fatores têm contribuído para aumentar nossa esperança: o
mundo que se levanta pela paz, por intermédio de manifestações, o
povo que se organiza, a sociedade que toma consciência, as
alternativas que estão sendo criadas, principalmente pelo povo pobre.
O Governo Lula, mesmo que lentamente, com tantas dificuldades,
após os 503 anos de exploração do nosso povo, está caminhando, e
logo teremos muito mais motivos para ter esperança.

Nossa missão é trabalhar para eliminar as causas das angústias e
fazer com que a esperança seja maior; trabalhar para que tenhamos
motivos concretos de esperanças para o nosso povo. Quando falo
"nossa missão" estou me referindo a nós todos: cidadãos, cristãos - a
maioria no Brasil se diz cristão - não-cristãos, pessoas de bem,
políticos. Aqui entra nossa missão muito séria neste campo da
política: exercer o poder em nome do povo, junto com o povo, para
garantir a satisfação das suas necessidades básicas. Nós, que
exercemos parcela do poder, temos um compromisso muito sério
nessa questão.

Faço uma reflexão. A doutrina social cristã diz que a razão de ser do
Estado usa o poder que emana do povo a serviço do próprio povo. A
Constituição, no seu art. 1°, § 3 0, garante isso, quando diz que o
Poder emana do povo e é exercido por ele diretamente por meio de
seus representantes. E uma questão de concepção do poder, e temos
feito isso nas bases, nas pastorais sociais e nos movimentos
populares.

Afinal, o que é poder? O poder, como vantagem, como privilégio, é
um engano que subsiste por séculos. O poder é serviço e assim deve
ser entendido e vivido. Se mudarmos essa concepção de poder,
mudaremos a mentalidade e as estruturas. Aprendemos e repartimos
com todos aqui. Aprendemos com o Movimento Juízes para a
Democracia, no programa da Rede Vida de televisão. Disse que a
reforma do Poder Judiciário tem de ser também a dos demais
Poderes. Deve começar pelo nome e,se conseguirmos mudá-lo, será
um grande passo. Em vez de Poder Executivo, Serviço Executivo; em
vez de Poder Legislativo, Serviço Legislativo e em vez de Poder
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Judiciário, Serviço Judiciário.

A competência dos chamados Poderes é servir à sociedade.
Poderíamos incluir um quarto Poder: o da comunicação. Poder não,
serviço da comunicação. A sociedade, como um todo, precisa crescer,
e não um partido, um Presidente, um Governador ou um Deputado.
Ela precisa organizar-se e elaborar o projeto a ser realizado. Aí, sim,
elegerá pessoas para implementá-lo e, então, podemos falar de
cidadania.

Somos representantes do povo, e não , substitutos. Cidadania
decorre da participação ativa da sociedade. E o único remédio contra
dominação, e a única maneira de a conquistarmos é construindo o
poder popular.

A carta do manifesto de fundação do PT diz que este participará de
eleições a fim de colocar o poder político a serviço do popular. Com
essa concepção de política e de poder, questiono o termo oposição.
Oposição a que e a quem? Temos certeza de que precisamos mudar
a referência do Poder Legislativo e colocá-lo onde deveria estar, ou
seja, junto à população organizada. A Bancada PT-PCdoB é da
Oposição, mas a que e a quem?

Somos eleitos para fazer o projeto da sociedade mineira acontecer,
mas questiono a representatividade da população. Como ele foi
discutido e elaborado? Está sendo colocado em prática, e as primeiras
ações do Governo são questionadas por vários setores da sociedade.
Se fosse um projeto da sociedade, não seria contra.

O Governo Lula ouviu a população. Outros partidos participaram da
elaboração do programa de governo. Precisamos conseguir
participação mais efetiva da sociedade, para que tenhamos como
referência o projeto da sociedade.

Assim, fará oposição quem estiver contra o projeto da sociedade.
Diante da minha representatividade nesta Casa, solicitaram-me que
fizesse essa reflexão. O projeto foi aprovado em P turno, mas o povo
mineiro não pôde debatê-lo. No Sul de Minas, região que represento,
o Governador Aécio Neves não participou de debates eleitorais. Aliás,
morou pouco tempo em Minas. Os mineiros não o conhecem ainda.
Há quem diga que o eleito foi Tancredo Neves, por causa das
propagandas eleitorais, com 10 minutos de programa na televisão.
Precisamos realizar audiências públicas, ouvir a opinião da sociedade
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organizada sobre o projeto que Minas deseja. Aí, estaremos
usando melhor o termo oposição.

Sou natural do Sul de Minas, região do Alto e Médio Sapucaí, do
circuito das águas, nascido e criado em Caxambu, estância
hidromineral. Ontem, fez 30 anos que cheguei a Itajubá, onde fui
muito bem acolhido. Fui Vereador por aquela cidade durante seis
anos. Agora, fui eleito Deputado Estadual. Temos discutido vetos e
projetos, sempre com o pensamento em prol do povo mineiro. Não
estou sozinho. A nossa campanha foi feita juntamente com a
sociedade organizada. Representamos movimentos de base,
populares e eclesiásticos. Ajudamos a fundar o PT em diversas
cidades do Sul de Minas. O Conselho Político Pró-Cidadania nos
acompanha antes de exercer o mandato de Vereador. Temos ainda a
Associação para o Desenvolvimento Integrado dos Municípios da
Região da BR-459, que denominamos de Rota Tecnológica 459.
Apesar de ser uma experiência tímida, está realizando um trabalho
muito interessante, levando em consideração diferenciais como
educação, ciência, tecnologia e turismo, no circuito das águas. Com a
participação da sociedade conquistaremos o objetivo que desejamos.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Laudelino
Augusto, estamos ouvindo suas palavras e felizes em recepcioná-lo,
pela extraordinária vocação e vida exemplar na sua querida Caxambu,
particularmente em Itajubá, onde prestou grandes serviços à Câmara
Municipal. Sempre tive o maior apreço e respeito por V. Exa., além da
certeza de que seria legítimo representante do povo sul-mineiro. A
filosofia adotada como paradigma que norteia sua vida me conforta, é
salutar, porque V. Exa. gosta do jogo democrático, visando à paz
social, particularmente à ética na política. Esse exercício é bom para a
democracia. O parlamento mineiro está enriquecido com a sua
presença, representando a nossa querida bancada do Sul de Minas.
Peço a Deus que abençoe seu trabalho nesta Casa, como abençoou o
seu longo tempo de serviço prestado à Câmara Municipal de Itajubá.
Parabéns. Conte sempre conosco.

O Deputado Laudelino Augusto - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Precisamos unir as nossas forças, porque temos como
referência o projeto da sociedade. Em volta da mesa, com a
sociedade, com certeza estaremos unidos para o bem do povo
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mineiro.

Farei algumas reflexões acerca das minhas primeiras impressões
desta Casa. Durante um mês fiquei observando e ouvindo. Confesso
que ainda estou um pouco perplexo, porque a dinâmica é muito
grande. Sou caxias e gosto de estar presente em tudo. Aliás, tenho
essa obrigação, porque fomos eleitos para isso. Estou sempre com o
desejo de servir e realizar a missão para a qual fomos eleitos. Estou
sendo muito bem atendido pela bancada - muito acolhedora -, pelas
Deputadas, Deputados e funcionários, a quem agradecemos.
Manifesto, também, meus agradecimentos à população. Contamos
com a paciência de todos, a fim de aprendermos juntos a fazer o que
é certo, além de sermos fiéis. Fomos eleitos para isso. Contribuiremos
para que o Poder Legislativo preste bons serviços a Minas Gerais.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, cidadãos e cidadãs que assistem à TV Assembléia, no dia
19 de março, tivemos importante encontro em Belo Horizonte, que
contou com diversos parlamentares desta Casa, com a Secretária
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Mucuri, Norte e
Jequitinhonha, Deputada Elbe Brandão. Participaram ainda vários
Prefeitos, Vereadores e a Profa. Tânia Barcelar, que representa o
Governo Lula no grupo de trabalho instituído para reformular a
proposta de recriação da SUDENE. Ocupo esta tribuna para realçar a
importância dessa medida e seus impactos para Minas Gerais.

A idéia que originou a SUDENE surgiu no Governo do Ex-Presidente
JK, nos anos 50, através de estudos de grupo coordenado pelo
economista Celso Furtado. Tais estudos, iniciados em 1956,
culminaram com sua criação em 1960 e trouxeram importantes
avanços para nosso País. O modelo de desenvolvimento capitalista
brasileiro concentrou a fonte dinâmica da nossa economia na região
Sudeste e no Sul, criando grande descompasso em relação às regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. JK teve a sabedoria de, naquele
momento, pensar e propor instrumento que levasse em conta a
importância do desenvolvimento regional para o planejamento
nacional. Esse foi o objetivo inovador da SUDENE, que já
desempenhou fundamental papel na colonização do Maranhão, na
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irrigação da Bacia do Rio São Francisco e na produção de
alimentos na zona úmida.

No início, essa superintendência enfrentou dificuldades com o Golpe
de 64, página triste da história brasileira que resultou em demissões;
em 1965, a reforma tributária desvinculou recursos de seus projetos;
na época do milagre econômico, com o endurecimento da ditadura
militar, perdeu seu papel, já que as prioridades eram políticas
nacionais; na redemocratização do Governo CoIlor houve desmanche
absoluto, com enxugamento no seu quadro de pessoal; nos Governos
Fernando Henrique 1 e II teve seu fim, motivado por denúncias e
malversação dos seus recursos.

Em 2001 foi criada a ADENE na tentativa de se substituir a
SUDENE. Mas era uma agência com pouquíssimos funcionários, sem
conselho deliberativo e que não possuía substrato político como a
SUDENE, com Ministros, Governadores e lideranças empresariais e
oolíticas. A ADENE sequer teve condições de movimentar os recursos
que lhe foram destinados. O Governo Lula tem como prioridade criar
uma nova SUDENE, com bases de instituição e não de agência
burocrática. Uma SUDENE que compreende que o Brasil de hoje não
é o mesmo dos anos 50, sem as contradições que polarizavam o
Norte e o Sul. O Brasil de hoje possui zonas dinâmicas e
economicamente fortes em sub-regiões do Nordeste, assim como
zonas de deterioração econômica no Sudeste e no Sul. Trata-se de
reconhecer a desigualdade e a diversidade em novos patamares. Para
isso é fundamental que o Governo Lula estimule a combinação de
uma política de desenvolvimento macrorregional com uma política
sub-regional. E que faça uma reavaliação do poder local, pois a partir
da Constituição de 1988, os municípios assumiram novas
responsabilidades. E preciso pensar em uma SUDENE que chegue
diretamente aos municípios. Até o final de maio o Governo Lula
apresentará uma proposta de formatação da nova SUDENE, sem
corrupção e com fontes de recursos estáveis, pois os recursos
deverão ser determinados por fontes permanentes para que não se
crie uma superestrutura sem condições de atingir suas finalidades.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pela
lucidez deste pronunciamento histórico, que mostra bem o que
aconteceu com a SUDENE, desde o seu período áureo, até seu
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decréscimo devido à falta de incentivos, culminando em sua
extinção. Em seguida, criou-se a ADENE, que não teve atuação. Essa
agência foi criada com o discurso de que tornaria mais ágeis os
projetos da SUDENE, e seu primeiro ato foi a extinção do conselho
deliberativo, por meio do qual os Prefeitos e Governadores decidiam
quais projetos seriam desenvolvidos e quais as cotas de cada
município. Agora, há esta proposta do retorno da SUDENE. Das
propostas do Governo Lula, essa é uma das mais importantes,
principalmente para o Nordeste brasileiro e para Minas, onde há o
vale do Mucuri, o do Jequitinhonha, além do Norte do Espírito Santo.
Precisamos incentivar a volta da SUDENE, mas que esta seja forte e
venha transformar os recursos em projetos produtivos.

Tivemos na nossa região o Programa de Apoio ao Pequeno
Produtor Rural, ligado à SUDENE. Estamos em vias de receber o
PRODETUR, que trará para Minas Gerais US$86.000.000,00, talvez o
único projeto, neste ano, que trará dinheiro internacional para o
Estado. Estamos empenhados, e o seu pronunciamento dá força ao
nosso trabalho de tantos anos. Podemos fazer mais, até mesmo
pressão política com Deputados Federais e Senadores mineiros, para
que possam se ombrear com essa proposta do Presidente Lula, que
não é partidária, mas de salvação para o Estado, principalmente da
metade do Pais para cima, que precisa dos recursos da SUDENE.

Parabéns pelo seu pronunciamento lúcido, bem elaborado e
estudado, que engrandece o trabalho para o retorno da SUDENE.

O Deputado André Quintão - Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta
que é da região, que possui um trabalho reconhecido e que sabe da
importância desses organismos que estimulam, a partir da
diversidade, o combate à desigualdade.

O problema não é a diversidade regional. O Brasil possui dimensões
continentais e só em Minas Gerais há várias regiões. O problema
surge quando essa diversidade não significa o desabrochar das
vocações e potencialidades das regiões e se transforma em fonte de
desigualdade social.

Já nessa linha, poderia falar do Norte, do Mucuri, mas queria
atenção especial para uma região, pela qual tenho o maior carinho, o
vale do Jequitinhonha, que poderá ser beneficiado com a criação da
nova SUDENE. Tenho um compromisso especial com o vale do
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Jequitinhonha, que se expressa, num primeiro momento, em
buscar desconstruir a imagem que a população brasileira tem dele,
como se este fosse o vale da miséria, da pobreza e dos coitadinhos. O
vale possui muitas potencialidades, riquezas minerais, que,
infelizmente, são extraídas e vão até para outros países. Possui
também riqueza agrícola, pecuária, ambiental, o belíssimo rio
Jequitinhonha, histórico para a colonização do nosso País, mas
agredido.

Esse vale possui a cultura em sua alma, que se bem explorada e
aproveitada, por meio de políticas públicas, poderia estar associada a
um programa de desenvolvimento de turismo que gerasse mais
desenvolvimento e renda.

Os vales do Jequitinhonha e Mucuri e o Norte precisam de projetos
de desenvolvimento econômico sustentável, que respeitem o meio
ambiente, gerem renda e emprego, acabem com essa política
clientelista que assola essas populações.

E verdade que temos indicadores negativos nessa região, que
possui aproximadamente 30% da população analfabeta. As mães do
bolsa-escola representam aproximadamente 48,5% dessa população
analfabeta. Então, temos de ter políticas diferenciadas para o vale, na
linha do desenvolvimento econômico, com distribuição de renda, que
passem pela recuperação ambiental e oferta em qualidade e
quantidade de oportunidades na educação. A educação é um recurso
estratégico para o desenvolvimento econômico, desde a infantil até à
superior. E importante que o vale tenha uma infra-estrutura adequada,
que sua malha viária seja recuperada e se torne capaz de integrar o
vale, principalmente a região próxima de Almenara, Jacinto e Salto da
Divisa, a um pólo turístico, como o Sul da Bahia, pois a parte da Bahia
foi asfaltada, mas a de Minas não.

É muito importante um projeto de desenvolvimento econômico
sustentável para o vale do Jequitinhonha combinado com políticas
sociais sérias e controle social. Infelizmente, muitas políticas sociais
levadas a cabo no vale são desviadas para outras finalidades.

E importante frisar que o vale precisa dessas políticas públicas e
que o Estado e o Brasil precisam dele, pois o vale tem grande
contribuição a dar para o desenvolvimento mineiro e brasileiro.

0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Parabenizo V. Exa.
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pelo brilhante e importantíssimo pronunciamento e o Governador
Aécio Neves por ter criado efetivamente uma Pasta para o vale do
Jequitinhonha. Conhecemos o grandioso trabalho da Deputada Elbe
Brandão. Temos certeza absoluta de que, na sua Pasta, apresentará
e conseguirá inúmeros pleitos para defender o vale.

Essa Pasta foi criada especialmente para concentrar o trabalho
necessário, os projetos e os financiamentos em todas as áreas.
Brevemente, teremos a presença da Deputada Elbe Brandão, que
poderá demonstrar o seu grandioso projeto para o vale. Somente por
meio de debates como este é que, realmente, teremos condições de
buscar meios para o desenvolvimento dos que necessitam.

O Deputado André Quintão - Agradeço o aparte. A Bancada do PT
estará rigorosamente à disposição do Governador Aécio Neves, a fim
de buscar interlocução séria, responsável, com a nova SUDENE, com
os Ministérios da área social, sobre as políticas públicas que o
Governo Lula priorizará em Minas para o vale do Jequitinhonha, do
Mucuri e o Norte. O Presidente Lula não só conhece e sabe dos
indicadores sociais perversos como também das potencialidades que
podem colocar o Jequitinhonha e as demais regiões no centro de um
processo de retomada do crescimento econômico brasileiro. Contem
com o PT, com a nossa bancada, para que levemos ao vale políticas
públicas sérias, respeitosas e que distribuam renda naquela região.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

imprensa, público que nos assiste da tribuna e pela TV Assembléia,
antes de iniciar as minhas palavras propriamente ditas, quero
parabenizar o Deputado André Quintão. Com muita propriedade expôs
a questão da revitalização e da reorganização da SUDENE, que
certamente será fundamental para o desenvolvimento do Estado e do
País, principalmente do Nordeste.

O que me traz a esta tribuna são coisas que vêm acontecendo no
Governo Aécio Neves. Oferecemos-lhe, no final do ano passado, a lei
delegada para que, juntamente com a sua equipe, fizesse, como o fez,
a reforma administrativa. Esta veio reduzir, enxugar, para economizar
e melhorar ainda mais o funcionamento da máquina administrativa do
Estado. E uma importante causa. Aprovamos, e tinha de ser feita pelo
Governo do Estado. Se ocorresse na Assembléia, a história seria
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diferente; poderíamos enfrentar variadas dificuldades.

O Governador vem implantando aos poucos essa reforma.
Estabeleceu para todas as áreas administrativas prazo médio de 100
dias para que todas as Secretarias trouxessem para o Governo
programas estratégicos, a serem trabalhados nos próximos anos da
atual gestão. Isso vem acontecendo. Acabamos de ouvir o Deputado
André Quintão dizendo do trabalho da Secretária, nossa colega,
Deputada Elbe Brandão, que já vem oferecendo alguns caminhos em
consonância com o Governo Federal na busca de soluções para
situações gravíssimas do Nordeste, mas, principalmente, do Norte de
Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri e de outras regiões de pobreza do
nosso Estado.
A Secretaria da Fazenda vem fazendo um programa de

enxugamento em todo o Estado. Tivemos, agora, mais de 40 cidades
que perderam as suas agências fazendárias, as conhecidas AF-1, o
que tem trazido para as comunidades dessas cidades alguns
transtornos, principalmente no diz respeito ao entendimento do que
acontecerá, se serão prejudicadas, e como a Secretaria fará para que
a fiscalização continue naquelas regiões. Mas por que essas dúvidas
estão acontecendo? Por que está ocorrendo essa situação de
preocupação para os Prefeitos, principalmente, e também para os
contribuintes, empresários e industriais que existem nessas cidades?
Certamente, por falta de comunicação.

Portanto, venho alertar o setor de comunicação do Governo para
que informe melhor e com mais eficiência o que vem sendo feito, o
que se pretende fazer, o que acontecerá, para que não se levantem
essas dúvidas de maneira generalizada, as quais poderiam ser
evitadas, se a comunicação - hoje tão importante - fosse difundida
com mais eficiência e eficácia. Damos, então, essa opinião, pois
sabemos que a Secretaria da Fazenda é eminentemente técnica. Mas
é preciso que se divulguem os seus trabalhos e o seu planejamento,
para que as pessoas, entidades, órgãos públicos ou privados,
empresas e indústrias tomem conhecimento do caminho a seguir
depois do fechamento de uma agência fazendária e possam resolver
os seus problemas técnicos. No intuito de ajudar, alertamos o sistema
de comunicação. Se não for possível gastar muito - e apóio totalmente
a conduta do Governo que está economizando, acertando as contas
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do Estado, procurando cada vez mais diminuir gastos, e isso é
louvável -, temos meios de gastar pouco ou quase nada e divulgar
muito, o que proporcionará lucro extraordinário a quem está na ponta
e precisa tomar conhecimento efetivo das mudanças executadas pelo
Estado. Que sejam usadas a Rede Minas, que é do Estado e chega a
grande número de cidades, a Rádio Inconfidência, que também é
estatal, a nossa TV Assembléia, que alcança muitas cidades, ou
outros órgãos de imprensa, pois, assim, o Governo não precisará
gastar o dinheiro já escasso do nosso Estado e tão necessário às
obras fundamentais.

Com maior divulgação, as ações governamentais chegarão com boa
consonância às pequenas e distantes cidades, principalmente, e às
entidades e aos órgãos públicos que tanto precisam das informações.

E este o comentário que deixo, parabenizando o Governo pelo que
está fazendo. Tenho acompanhado todas as áreas. Por ter sido
nomeado Presidente da Comissão de Política Agropecuária da
Assembléia Legislativa, temos tido um contato mais próximo com a
Secretaria de Agricultura, com todos os seus órgãos e, principalmente,
com o Secretário, Deputado Federal Odelmo Leão Carneiro. Ele vem
fazendo um bom trabalho. Os órgãos que dão apoio e compõem a
Secretaria mostram que cada Diretor está procurando trabalho. O
próprio Secretário me solicitou que trouxesse à Mesa da Assembléia
um pedido de urgência quanto às sabatinas dos diretores e ocupantes
de cargos, exigência da nossa Constituição. Trago esse pedido como
uma cobrança do Secretário no intuito de obter melhor funcionamento
da sua Secretaria e dos outros órgãos. Que a Mesa constitua essas
comissões especiais para que passem a sabatinar os ocupantes
desses cargos do Estado. Alguns órgãos não podem tomar certas
decisões, uma vez que estão atados pela impossibilidade que a lei
impõe, uma vez que ainda não foram sabatinados pela Assembléia
Legislativa. Trago essa cobrança, que me foi passada, com o espírito
de ajuda e de cooperação que a nossa Assembléia deve ter para com
o Executivo.

Informo que, exatamente agora, como representantes da nossa
Comissão, estamos indo à Secretaria de Agricultura, onde haverá uma
reunião com o setor produtor algodoeiro do nosso Estado, buscando
implementar a lei que votamos no final do ano passado, para que
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nosso Estado se torne auto-suficiente em algodão, e que, ao invés
de importar, passe a exportar, gerando recursos e empregos para a
sociedade. Gostaria de parabenizar o Governador e suas Secretarias,
que vêm desempenhando esse trabalho com muita consciência,
assumindo alguns ônus pesados. Quando se administra com o
propósito de enxugar, de extinguir cargos comissionados, de diminuir
os gastos do Estado em situações que podem ser evitadas, temos que
aplaudir. Jamais diminuir para prejudicar. Tenho certeza de que essa
é a intenção do Governo. A Assembléia, de maneira globalizada, irá
apoiar o Governo em tudo aquilo que for beneficio para o Estado e
para a nossa população.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Sr. Presidente, colegas
Deputados e Deputadas, estava acompanhando atentamente sua fala,
Doutor Viana. Na verdade, existe um sentimento geral de que as
ações e os atos públicos sejam transparentes e cheguem aos nossos
eleitores. Todos queremos isso. Todo cidadão quer uma satisfação,
até porque o Governador, nós, Deputados, os funcionários que
também estão nesta Casa, somos fruto da participação da sociedade
que é chamada a opinar em dois momentos. Um, para nos eleger, o
outro, para contribuir. Mas não é dado a esse cidadão o direito de
saber, em sua plenitude, o que ocorre nos Poderes, o que ocorre no
desdobramento das ações das pessoas que são eleitas e que
compõem o Estado, o município e a União.

Gostaria de pedir a V. Exa. que solicitasse à base do Governo a vir à
Assembléia, depois que tudo estivesse consolidado, para dizer o que
aconteceu. Quantos cargos foram extintos, quantos criados? Qual o
salário dos cargos extintos quando estavam ocupados? Quanto o
Estado economizou com essas medidas? Como os serviços ficarão
mais eficientes?

Acho que é o mínimo que um Governo que pretende tornar as
coisas minimamente transparentes poderia fazer, já que, ao pedir a lei
delegada, fugiu do debate. Isso não é bom, mesmo que as
transformações demorem um pouco mais. No entanto, transformações
que ocorrem respaldadas em um debate são bastante concretas e
certamente vêm para ficar.

Solicito a V. Exa., que é Deputado da base do Governo, que venha à
Casa, de maneira cortês e cordial, falar sobre o que foi feito com a lei

rÀ



957
delegada. Os projetos do Governo que chegarem, sendo corretos,
vamos colocá-los em discussão. Esse seria um caminho democrático
e tranqüilo e, acima de tudo, eficiente.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Doutor Viana - Informo a quem está nos ouvindo e

assistindo pela TV Assembléia que fui à Secretaria da Fazenda hoje e,
com relação às AFs retiradas de algumas cidades, fui informado pelo
Sr. Secretário que estão sendo criados, em convênio com as
Prefeituras, os Serviços Integrados de Administração Tributária -
SIATs - para que o serviço da administração fazendária continue
sendo prestado nas próprias comunidades. Assim, não haverá
necessidade de se deslocarem, tendo despesas ou dificuldades
maiores. Não é essa a intenção, apenas se está buscando a eficiência
através do enxugamento necessário ao Estado.

Parabenizo ainda o Governador e sua equipe por terem criado todas
essas mudanças, principalmente esse projeto da segurança, que era
muito necessário. Deus dê muita força e ilumine o Governo para que
consiga realizar os seus projetos para o bem de todos nós! Muito
obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência informa
ao nobre Deputado Doutor Viana que, na tarde de ontem, foram lidos
por esta Presidência os membros das comissões que irão sabatinar os
indicados pelo Sr. Governador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia e
público presente nas galerias, é com imenso prazer que ocupo a
tribuna desta Casa, nesta tarde. Quero dizer da minha satisfação com
o anúncio do Plano Emergencial de Segurança Pública de nosso
Estado. O Governador Aécio Neves vem seguindo sua trajetória
política com muita firmeza. São demonstrações como essa que
definem o caráter empreendedor e o norte político dos homens
públicos que verdadeiramente buscam na atividade política o bem-
estar social de um povo.

Quero, neste momento, Sr. Presidente, demais parlamentares,
destacar que durante todo o mandato passado ocupei esta tribuna
para denunciar a fragilidade de nossa segurança pública e cobrar,
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com todas as forças, os avanços necessários. Mas foi neste
Governo - apenas com 85 dias de atuação - que o Governador Aécio
Neves vem a público anunciar medidas na área de segurança. É
necessário ressaltar algumas das principais, já que são tantas as
anunciadas:

A integração das forças policiais e do Corpo de Bombeiros, com a
criação da Secretaria de Defesa Social. Várias vezes, desta tribuna,
implorei ao Governador Itamar Franco que fizesse as chefias de
polícias sentarem-se à mesma mesa, mas, infelizmente, não tive
acolhida.

A unificação do banco de dados que abrange a Polícia Civil, a
Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a qual facilitará o tráfego das
informações e agilizará a resposta de consultas no arquivo criminal.
Somente aqueles que um dia combateram o crime nas ruas sabem
entender e ressaltar o valor dessa medida.

A guarda penitenciária, que terá como função as vigilâncias interna e
externa de cadeias públicas e penitenciárias. Com  essa medida, o
Governador fará retornar às ruas aproximadamente 4 mil policiais civis
e militares, que, há anos, estão em desvio de função.

A conclusão de três novas penitenciárias, criando-se, assim, cerca
de 1.200 vagas. A medida tem como meta principal a transferência
imediata de todos os presos da Delegacia Especializada de
Repressão a Furtos e Roubos e da Divisão de Tóxicos e
Entorpecentes, já no mês de julho próximo. Dessa forma, o
Governador irá solucionar um problema que se arrasta há anos sem
uma solução, liberando, assim, os policiais civis para fazerem
investigação, sua função principal.

A implantação da base territorial comum. Qualquer país mais
avançado já descobriu que é necessário que as polícias estaduais
tenham a mesma jurisdição territorial de atuação, o que possibilita
maior integração e, conseqüentemente, troca de informações e
melhoria no atendimento do cidadão. Hoje, cada uma das polícias
atua diferentemente uma da outra, fazendo com que não haja troca de
informação.

Grupo especial de combate ao crime organizado, para dar
segurança preventiva e apurar crimes cometidos contra policiais e
demais autoridades. Diante da escalada da violência contra nossos
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policiais civis e militares, que alcançou o número de 7 homicídios e
3 tentativas de homicídio nos últimos 50 dias, essa é a resposta
imediata que todos esperávamos de um governante consciente de seu
dever no resgate da autoridade do Estado.

Instalação do bloqueio de celulares na Penitenciária Nelson Hungria,
em Contagem, onde a justiça mineira poderá determinar o
cumprimento de pena de pessoas perigosas. Essa medida também é
de grande valor para coibir as tentativas de fuga, frustradas ou não,
que ocorrem em todo o Estado.

Sistema de vigilância eletrônica em Belo Horizonte, que, certamente,
aumentará muito a segurança de quem vive na Capital mineira, palco
constante de delitos.

E, por último, destaco a valorização do servidor policial militar e civil.
A garantia de aprovar até outubro deste ano o Estatuto dos Militares e
a Lei Orgânica da Policia Civil é uma demonstração de apreço e
reconhecimento do servidor, pois somente aqueles que conhecem a
matéria é que sabem de sua importância.

O programa habitacional vem ao encontro da vontade de muitos
policiais que moram na periferia, nas favelas, sem poder sequer dizer
que são policiais. Essa medida é de grande valor social e garante a
volta da tranqüilidade para a família policial.

Entrega do fardamento. Vale lembrar que, desde o Governo
Eduardo Azeredo, em 1996, as peças básicas de fardamento não
estavam sendo entregues aos Cabos e Soldados do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Militar. Portanto, essa medida aumenta a
confiança que os policiais têm no Governador. Oportuno dizer que, no
Estatuto, estaremos ampliando para todos os militares - do Soldado
ao Coronel - o direito de receberem o beneficio em espécie, como já
estava previsto no projeto de estatuto que tramitava na legislatura
anterior.

Sr. Governador Aécio Neves, não poderia, em hipótese alguma,
deixar de dizer ao povo mineiro o tamanho e a complexidade desse
plano. E necessário dizer que atitudes como essa mostram-nos, a
cada dia, o valor e o quilate político de V. Exa.

O Plano Emergencial de Segurança anunciado demonstra, com
muita clareza, que V. Exa. tomou o rumo certo, na hora certa, dando
exemplo da coragem e determinação necessárias a um Chefe de
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Estado. Tenho certeza de que, na qualidade de Presidente da
Comissão de Segurança Pública desta Casa, aqui estarei,
futuramente, dizendo a todos sobre quantas efetivas melhorias para a
segurança pública do cidadão a ação política de V. Exa. trouxe.

Quero que V. Exa. saiba que tem aqui nesta Casa um Deputado
aguerrido, que defenderá esse plano, não por pertencer à base de
Governo de V. Exa., mas por reconhecer que, quando os atos de um
governante estão pautados no mais puro interesse coletivo, todos nós,
agentes políticos, temos de convergir na mesma direção.

Vale destacar, ainda, a competência das chefias de polícia do Cel.
Alvaro Nicolau, à frente da Polícia Militar; do Cel. Marcelino, à frente
do Comando do Corpo de Bombeiros; do Dr. Otto Teixeira Filho, da
Chefia da Polícia Civil; do Desembargador Lúcio Urbano, Secretário
de Defesa Social; do Prof. Luiz Flávio Sapori, Secretário Adjunto de
Defesa Social; e do Dr. Agilio Monteiro, Subsecretário de
Administração Penitenciária.

Sr. Governador, sem a assessoria desses Secretários e chefes de
polícia, com certeza o plano não teria saído dessa forma. Além disso,
para que fosse colocado em prática, precisávamos não apenas de
vontade política, mas também de coragem, determinação e boa-
vontade, como aconteceu com o Programa Habitacional que V. Exa.
tem tentado implantar. Era necessário que o Governador fosse a
Brasília, discutir com o Presidente Lula, dizendo-lhe que precisava de
uma linha especial de crédito junto à Caixa Econômica Federal.
Precisávamos de um Governador com coragem, boa-vontade e
espírito público, para tomar decisões arrojadas como essa.

Portanto, ficam aqui os nossos parabéns pela grande iniciativa e a
certeza de que, em um futuro muito próximo, a população irá sentir os
efeitos desse plano.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Deputado Sargento
Rodrigues, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo por seu trabalho à
frente da Comissão de Segurança Pública, sempre agindo com a
maior isenção, cobrando o que deve ser cobrado e elogiando o que é
feito de bom.

O Governador já deu um grande passo para aumentar a segurança
do povo mineiro. Sou médico legista e, portanto, pertenço à Polícia
Civil, assim como o senhor, que é Sargento, e sabemos que a
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ausência de ações como essa, em que há uma concentração, uma
organização mínima, traz prejuízo enorme para a sociedade.

Já fui Prefeito no interior e sei que as dificuldades estão, além de
toda essa aparente desorganização, na falta de condições
operacionais no município. Se o Prefeito não ajudar, quase como um
favor, por meio de convênios, fica muito difícil executar as tarefas mais
básicas da policia. Podemos contar, no Estado, as regionais que
possuem um IML.

Presenciou-se, recentemente, em Belo Horizonte, as condições do
IML. Não devemos pensar no IML como apenas um lugar para onde é
levada aquela pessoa que faleceu violentamente, porque há uma
polícia técnica por trás, e a condução da investigação é importante.
Houve um grande avanço, mas não podemos deixar de refletir que o
aumento da violência, muitas vezes, é causado pela omissão dos
responsáveis pela segurança. No presídio de Contagem, entraram
"freezers", geladeiras, televisões e piscina. E lógico que houve
omissão e colaboração de agentes. Solicito a V. Exa. que, como
Presidente, comece a pensar em aumentar as penas dos policiais e
dos responsáveis por omissão e contribuição com o crime; e, ao
mesmo tempo, na criação de uma Procuradoria especial e específica
para julgar os casos de crimes, por ação ou omissão, dos funcionários
responsáveis pela segurança. Coibindo essas ações, com certeza
teremos uma segurança mais eficiente.

O Deputado Sargento Rodrigues - Obrigado, Deputado Chico
Simões. Hoje, pela manhã, realizamos uma audiência pública e, como
Presidente da Comissão de Segurança Pública, em momento algum
arredarei o pé da fiscalização dos atos do Poder Executivo. Como
base de Governo, não posso abrir mão disso e também não poderia
me encontrar com o eleitor sem levar uma resposta positiva.

Essa apreensão ocorrida na Penitenciária Nelson Hungria só foi
possível devido a ordem expressa do Dr. Agílio Monteiro, neste
Governo, determinando ao Comando da PM uma visita inopinada. O
êxito foi obtido pela nova direção deste Governo. Registro os nossos
parabéns à iniciativa do Dr. Agílio. Acredito que, com essa renovação,
teremos uma nova Penitenciária Nelson Hungria, pois, hoje, o que
encontramos é uma balbúrdia.

Com o Deputado Rogério Correia, membro efetivo da Comissão,
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estaremos, às 17h30min, com o Desembargador Lúcio Urbano e o
Subsecretário Agílio Monteiro, pedindo o afastamento do Diretor-Geral
e de todos os Diretores da penitenciária. Não é possível que entrem
com "treezers", com não sei quantos quilos de carne, DVDs,
televisores, alicates e armas de fogo pela porta da frente da
penitenciária, sem que a direção tome conhecimento desse fato. A
medida deverá ser tomada imediatamente. Os detentos estavam
usando até piscina!
Os braços do Fernandinho Beira-Mar estão instalados na

Penitenciária Nelson Hungria, que um articulista chamou de
Penitenciária Nelson "Alegria". Concordo com esse jornalista, porque,
a cada final de semana, os presos perigosos promovem um
churrasco. Deveriam estar cumprindo pena em regime fechado,
segundo a Lei de Execução Penal, mas estão soltos, comandando os
pavilhões e a penitenciária livremente. Isso é uma vergonha! Tenho a
certeza de que o pedido da Comissão de Segurança Pública será
acatado imediatamente, porque, se for necessário, estaremos
recolhendo assinaturas para que seja instalada uma CPI, a fim de nos
aprofundarmos nas investigações, quebrando o sigilo bancário e
telefônico dos Diretores. Não podemos admitir que a Polícia Federal, a
Militar e a Civil levem dois anos para prender um traficante
internacional de cocaína, como o boliviano, para que fique preso por
apenas dois meses, ganhando as ruas em total tranqüilidade.

Medidas estão sendo tomadas, e não podemos abrir mão delas.
Chega de tanta bandalheira nessa área da segurança pública!

Como Deputados, fiscais das ações do Executivo, não podemos
abrir mão dessa prerrogativa e, a cada dia, contabilizar mortes de
cidadãos inocentes nas mãos de marginais, que deveriam estar
cumprindo pena em regime fechado, na cela, trancados, e não
comandando penitenciária.

Agradeço-lhes a paciência e informo-lhes que às 17h30min
estaremos, junto com o Desembargador Lúcio Urbano, pedindo
providências para solução do caso. Parabenizo o Governador Aécio
Neves pela iniciativa e coragem com relação ao Plano Emergencial de
Segurança Pública. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença
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O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas

galerias, dos alunos da Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro, acompanhados do Prof. Elcio Costa Moreira.

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
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 317/2003, da Comissão de Justiça, e 319/2003, da
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104
do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 3' Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 196/2003, do Deputado Célio Moreira; de Educação -
aprovação, na 2a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n.°s
113/2003, do Deputado Doutor Viana, 125/2003, do Deputado José
Milton, 134/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, 143/2003, do
Deputado Célio Moreira, 150/2003, do Deputado Leonardo Quintão,
173/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, 178/2003 e 197/2003, do
Deputado Chico Simões, 202/2003, do Deputado Miguel Martini, e
221/2003, da Deputada Vanessa Lucas; de Turismo - aprovação, na
3 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 176/2003, do Deputado
Adalclever Lopes, e 209/2003, do Deputado Leonardo Quintão
(Ciente. Publique-se.); e de Justiça - informando que tomou a decisão
de receber apenas uma vez requerimento de retirada de pauta de uma
mesma proposição, e de não deliberar sobre requerimento de retirada
de pauta quando o prazo restante da Comissão for igual ou inferior a
cinco dias (Ciente. Cópia às Comissões e às Lideranças.).

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

art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados José
Milton solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
167/2003; Miguel Martini solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 45/2003 e Pastor George solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 47/2003 (Arquivem-se os projetos.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos

solicitando que seja encaminhado ofício á Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção de Minas Gerais, solicitando apuração pela Comissão
de Ética dessa entidade de denúncias envolvendo a conduta
profissional dos advogados Dr. Vitor Campos, de Três Corações, e Dr.
Silvestre do Carmo Batista, de São Gonçalo do Sapucai. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a

Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, pedi a palavra,

para trazer ao conhecimento da Casa e solicitar, por meio de um
encaminhamento que vou fazer à Comissão de Segurança Pública,
uma denúncia com relação a abusos cometidos pelo Delegado de
Policia da cidade de Lima Duarte, que, por meio de expedientes
grosseiros e abusivos, vem divulgando, por certidões assinadas por
ele, declarações e atestados referentes a inquéritos que ele preside
como Delegado. No caso em tela, ele fornece uma certidão contra o
Prefeito Municipal. Vejam bem, se ele faz isso contra uma autoridade,
imagine o que não está fazendo com os simples cidadãos, que muitas
vezes não têm estrutura para se defender, como teria, em tese, o
Prefeito de um Município.

O Delegado Alvaro Alvarenga expediu um atestado, que se
transformará, sem dúvida nenhuma, numa peça antológica. Merece
até uma moldura para servir de exemplo de como não se deve
trabalhar no âmbito policial. Ele dá um atestado em que declara - ele
que acabou de instaurar o inquérito - que o Prefeito Municipal da
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cidade está incluído num inquérito instaurado por ele, nessa
delegacia, e que ele se encontra incurso nos crimes de peculato,
falsidade ideológica e formação de quadrilha. Condenou o Prefeito.
Ele abriu o inquérito e condenou. Já disse que o Prefeito está incurso
nos crimes. Já tipificou o crime. Só faltou dar a sentença e dizer
quantos anos o Prefeito terá que cumprir. Quer dizer, é um abuso. Ele,
Delegado, é que está cometendo crime ao fazer isso. Como
autoridade policial não pode ter esse tipo de atitude, porque é uma
intimidação inadmissível. E esta Casa, que, em boa hora, já instalou
sua Comissão de Segurança precisa agir com eficiência e rapidez
para que tipos como esse e atitudes como essa não prevaleçam
sobretudo no interior de Minas, ordeiro, pacífico, progressista. Tenho a
certeza de que a boa ação desta Casa contribuirá muito para o
esforço do Governador Aécio Neves e o esforço do Secretário de
Defesa Social de modificar o panorama da segurança pública no
Estado, sobretudo contando com a atuação de bons profissionais.

Para que os bons profissionais sejam incentivados e valorizados, é
preciso que os maus, como esse Delegado, sejam advertidos e
punidos quando praticarem abusos. Muito obrigado.

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

presente reunião os vetos às Proposições de Lei n os 15.486, 15.487,
15.489 e 15.491, apreciados na reunião extraordinária realizada
ontem, à noite, bem como os vetos às Proposições de Lei nos 15.452,
15.492 e 15.499, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje,
pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel

Martini solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo
que os vetos às Proposições de Lei n os 15.476, 15.495, 15.500 e
15.501 sejam apreciados 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 Rogério Correia - Sr. Presidente, não temos número

regimental para a apreciação de veto. E necessária a presença de,
pelo menos, 39 Deputados. Estando V. Exa. na Presidência, pelo
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menos 40. Creio que a maioria dos Deputados estão nas
comissões ou nos gabinetes. Pediria a V. Exa. que fizesse a
recomposição do quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.
O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Responderam à

chamada 43 Deputados. Portanto, há quórum para a votação da
matéria constante na pauta.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.476, que altera o art. 80 da Lei n° 13.452, de 12/1/2000, que cria o
Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai
submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.
Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os
que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à
votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste momento. A Presidência solicita a atenção dos
Deputados para os seguintes procedimentos. Os Deputados deverão
tomar seus lugares. Ao toque da campainha e no prazo máximo de 20
segundos deverão pressionar a tecla "F4", digitar sua senha e, em
seguida, registrar o voto "sim", "não" ou "em branco", observando no
visor do próprio posto de votação se o voto foi computado. Esclarece
ainda que cada posto registra somente um voto. A Presidência vai dar
início ao processo e, para tanto, solicita aos Deputados que tomem
seus lugares. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - A Bancada do PT-PC do B concorda
com o veto. A bancada anterior do PT colocou-se contrária ao projeto.
Há alteração na correlação de forças no que diz respeito à
composição do FUNTRANS, na medida em que duas novas unidades
passam a fazer parte dele. Apesar de importantes, essas unidades
são ligadas às empresas de transportes, e achamos que isso deixou
em desvantagem outros setores que deveriam ser representados.
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Concordamos, pois, com a manutenção do veto, mas, caso haja
alterações profundas quanto à composição do FUNTRANS,
estaremos dispostos a discuti-[o. A escolha de apenas duas entidades
merece ressalva, porque outras também devem participar dessa
composição para manter o equilíbrio das forças.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Registram seu voto os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André

Quintão - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Cého Moreira - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jô Moraes - João Bittar - José
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen -
Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar -
Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votaram "não" 6
Deputados, totalizando 44 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.476. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.495, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Tocantins o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. A Presidência submeterá a matéria à votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c
os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-
lo registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ainda não
registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A
Presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita aos
Deputados que tomem seus lugares. Em votação, o veto.

Registram seu voto os seguintes Deputados
Adelino Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André
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Quintão - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Célio Moreira -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jô Moraes - João Biftar - José
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacifico - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José l-laueisen -
Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votaram "não" 4
Deputados, totalizando 42 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.495. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Declaração de Voto
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, nós votamos sim, mas

gostaria de aproveitar a oportunidade e a presença dos alunos da
Escola de Governo para lhes dirigir algumas palavras. Temos
acompanhado a atuação da Escola de Governo nos últimos anos,
tivemos estagiários durante o período em que ocupamos a Secretaria
de Ciência e Tecnologia e pudemos, na legislatura passada,
apresentar uma emenda garantindo novas vagas para os alunos da
Escola. Chegamos a um determinado momento em que não haveria
mais cargos a serem ocupados pelos formandos. Conversando com o
Secretário Anastasia e questionando o problema do prosseguimento
de programas, ele disse que a solução é valorizar a Escola de
Governo e os administradores públicos. Acredito nisso. O caminho
para uma gestão de melhor qualidade é a presença de profissionais
aptos a acompanhar em cada área de Governo tudo o que está
ocorrendo. Eles devem ser a memória daqueles projetos para que o
Estado não desperdice talento nem recursos financeiros na
paralisação de diversos programas. Hoje, excetuando a área de
segurança e a fazendária, que têm tradição de gestão, nas demais
áreas há uma dependência de quem esteja no Governo, do
Secretário, etc., para que haja uma definição de prioridades. O novo
Governo já possui um planejamento estratégico, com determinações
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aos Secretários sobre a forma de atuar e com objetivo de formar
recursos humanos capacitados a gerenciar este Estado. Dai, a
responsabilidade da Escola de Governo e de seus alunos.
Acreditamos que esse é o caminho para a boa gestão.

Defendemos, urgentemente, a revisão da classificação de cargos do
administrador público. Não é possível o Estado gastar quatro anos, ter
uma escola de alto nível e, depois, perder esse recurso humano, por
não oferecer as mínimas condições ao profissional para exercer sua
atividade nas diversas instituições do Estado.

Hoje o Governo prepara alunos, que, ao deixarem a escola, estão
aptos a fazer concursos para outros Estados, a União, ou outra área
do próprio Estado que lhes ofereça melhores condições.

Aproveito para dizer-lhes que, nesta Casa, temos vários Deputados
que pensam dessa forma. Precisamos valorizar o administrador
público para que este valorize a administração pública do Estado.
Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - 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 de debates de amanhã, dia
28, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 28/3/2003
Presidência do Deputado Sebastião Helvécio

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar - Jô Moraes -

Laudelino Augusto - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - As 9h15min, a

lista de comparecimento não registra a existência de número
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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 31, às 20 horas.

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 25/3/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Chamada para
verificação de quórum; existência de número regimental para votação
- Requerimento do Deputado Miguel Martini; questão de ordem; leitura
da ementa; aprovação - Suspensão e reabertura da reunião -
Proseguimento da votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.508; renovação da votação secreta;
manutenção - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei Complementar n° 72; designação de relator; utilização pelo
relator do prazo regimental para emissão do seu parecer - Discussão,
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.452;
designação de relator; utilização pelo relator do prazo regimental para
emissão do seu parecer - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.461; discurso da Deputada Maria Tereza
Lara; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adeimo 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
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 - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique
- José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Manha Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Ohinto
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Godinho - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte. -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise ) - As 91h4min, 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, 20-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos da Decisão Normativa

da Presidência n° 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para a verificação do número regimental.

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados.
Portanto, há quórum para a discussão e votação da matéria constante
na pauta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini,
solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo que o
Veto à Proposição de Lei n° 15.430 seja apreciado em último lugar.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Gostaria que V. Exa. lesse a

proposição que o Deputado Miguel Martini solicita para votação em
último lugar.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura da ementa da referida proposição.

O Sr. Secretário - (- Lê:)
"Veto Total à Proposição de Lei n° 15.430, que torna obrigatória a
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adoção de medidas de segurança contra o furto e a troca de
recém-nascidos em maternidades públicas estaduais e dá outras
providências".

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Total à

Proposição de Lei n° 15.508, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Careaçu os imóveis que especifica. A Comissão
Especial opinou pela rejeição do veto. A Presidência vai renovar a
votação do veto. A Presidência submeterá a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os
arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que queiram
manter o veto registrem "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrem
"não". A Presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita
que os Deputados ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

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

Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Ermano Batista - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Tereza Lara - Manha
Campos - Mauri Torres - Miguel Martini - Ohinto Godinho - Pastor
George - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados, votaram "não" 14
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Deputados. Fica, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.508. Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão, emturno 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. A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento
Interno, designa como relator da matéria o Deputado Gil Pereira,
indagando-lhe se está em condições de emitir seu parecer ou fará uso
do prazo regimental. Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental para emitir meu parecer.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.452, que assegura benefícios aos servidores
que menciona. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer.
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento Interno,
designa como relator da matéria o Deputado Ivair Nogueira, a quem
indaga se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso
do prazo regimental. Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, farei uso do prazo
regimental para emitir meu parecer.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.461, que institui o Programa Estadual de Incentivo ao Turismo para
o Idoso. Com a palavra, para discuti-lo, a Deputada Maria Tereza
Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos ao

Deputado Rêmolo Aloise, que preside esta sessão, a todos os
Deputados e Deputadas da Casa, aos telespectadores da TV
Assembléia e a todo o povo mineiro. Não poderia introduzir o assunto
do veto sem que antes manifestemos nossa indignação com a atual
situação mundial. Enquanto grandes líderes como o Papa João Paulo
II e Presidentes de grandes nações organizam-se totalmente contra a
invasão do Iraque, o Bush continua com essa ação insana de matar
iraquianos, colocando em risco toda a ordem mundial. Em pleno
século XXI, não podemos conceber...
O Sr. Presidente - Nobre Deputada Maria Tereza Lara, a

Presidência concederá a V. Exa. 3 minutos para que use da palavra
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em assunto distinto do veto.
A Deputada Maria Tereza Lara - Já estamos encerrando,

Presidente. V. Exa. há de convir que o tema é muito mais importante
do que o veto, por mais importante que este seja. Por isso, é
inconcebível que comecemos aqui qualquer discussão sem antes
registrar a indignação de todos os Deputados e Deputadas da Casa.
Enquanto estamos discutindo, o povo iraquiano está morrendo por
causa dessa ação insana do Presidente imperialista dos Estados
Unidos. Vejamos, então, as razões do veto.

- (Lê as razões do veto que foram publicadas na edição do dia
20/2/2003.)

A Deputada Maria Tereza Lara - Esse projeto tem alcance social,
além de incentivar o turismo. Estamos no ano em que a Campanha da
Fraternidade discute a valorização do idoso. Não podemos, de forma
alguma, deixar que apenas a questão legalista defina a manutenção
do veto. Queremos que essa proposição de lei, que institui o
Programa Estadual de Incentivo ao Turismo, seja revista.

Todo o nosso Estado, sobretudo o Sul de Minas - Caxambu, São
Lourenço, Cambuquira, etc. -, com os seus recursos minerais, tem
uma vocação muito grande para o turismo. E essa é uma
oportunidade para incentivarmos o turismo. Assim, os mineiros que já
trabalharam durante tantos anos e hoje estão aposentados poderão
desfrutar de um lazer saudável e uma melhor qualidade de vida.

Peço aos Deputados que repensem esta questão. Temos de ser
contra esse veto e levar em conta o aspecto social do projeto.

A Deputada Jõ Moraes (em aparte)* - Deputada Maria Tereza, acho
fundamental a discussão desse veto. V. Exa. dá um enfoque diferente
ao projeto. E o que estamos questionando. Temos que discutir com a
base do Governo qual o sentido dos vetos aqui apresentados e das
votações. Parece-me que o Governo usa dois pesos e duas medidas
na relação com esse processo, sobretudo o estrangulamento fiscal do
Estado. Ele privilegia ou faz concessões a determinadas restrições,
mas, quando se trata de um projeto de interesse social, usa o rigor da
lei.

Esse é um projeto eminentemente social. Existem dois enfoques na
natureza do veto. O primeiro é o argumento do Governo de que não
cabe, neste momento, responder, pois iria ferir a Lei de
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Responsabilidade Fiscal.
Quero lembrar à nobre Deputada Maria Tereza e aos demais

Deputados que, neste momento, o Governador se opõe à multa que o
Governo Federal está cobrando pelo descumprimento da legislação
em curso, porque fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. A minha
opinião é que essa multa não deve ser paga. Sem dúvida alguma,
estamos fazendo esforços para que haja uma readequação das
relações fiscais herdadas do ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso, do mesmo partido do Governo, que levou este País e o
Estado de Minas Gerais a um grau de estrangulamento financeiro
como o que estamos vendo.

Se, por um lado, o Governador aceita o descumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal, ele e sua base, por outro lado, defendem o
rigor da lei, a qual não tem por objetivo assegurar a transparência do
Estado, que já é assegurada por leis complementares. O prejuízo
fiscal do Estado com o não-recolhimento de ICMS será mínimo,
porque as empresas de turismo recolhem sobretudo o ISSQN.

Devemos nos lembrar de que vivemos um momento em que o ajuste
fiscal do Governo Fernando Henrique teve como eixo central a Lei de
Responsabilidade Fiscal, mas não o objetivo de levar o País ao
desenvolvimento, nem à retomada do crescimento econômico, à
geração de produção e de empregos, nem à melhora das políticas
públicas de saúde ou de educação. Todos os Deputados aqui
presentes sabem que foi única e exclusivamente para pagar os
contratos internacionais que nos foram impostas tais medidas.

Solicitei até ao Líder do Governo que me informasse e fiquei
sabendo que o Governador teria pedido a anistia para a AES - nosso
sócio minoritário - na relação de sua dívida com a Eletrobrás.
Considero isso um absurdo e um crime de lesa-pátria. Por que o Brasil
tem que cumprir todos os contratos internacionais e as empresas
internacionais não têm que respeitar a legislação do nosso País? A
AES não somente deveria ser punida, como proscrita dos contratos.
Espero que, durante o julgamento do contrato com a Cemig,
possamos chegar a isso.

E por isso, Deputada, que digo a V. Exa. que estranhamos essa
situação. Temos que estabelecer uma nova relação com o Governo
do Estado. Uma relação que tenha como objetivo central saber o que
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o Governador quer para Minas Gerais. Somos as primeiras do
nosso bloco a apoiar o Governador se ele quiser aprovar um projeto
que venha melhorar a qualidade dos serviços públicos. Nesse caso,
estaremos com ele. Ou no caso de ele mandar um projeto que
assegure as verbas para a saúde definidas pela Constituição.
Também nesse caso, estaremos apoiando o Governador, bem como
se ele quiser aprovar um plano de carreira para os servidores
públicos.

O Presidente Lula já disse que tem três rumos. Evidentemente,
precisa manter a estabilidade fiscal, principalmente durante a atual
crise mundial que atravessamos. Ficamos em uma situação...

O Sr. Presidente - Nobre Deputada Jô Moraes, a Presidência pede a
V. Exa. que se ocupe do assunto do veto em discussão.

A Deputada Jô Moraes (em aparte)* - Obrigada, Sr. Presidente, mas
as justificativas do veto interferem em problemas maiores. Mas, já que
V. Exa. não me permite aprofundar-me no conteúdo e nas
justificativas apresentadas pelo Governador, volto às razões do veto.

Cara Deputada Maria Tereza Lara, quero lembrar que, além dos
argumentos aqui apresentados, uma certa ilegalidade ou
inconstitucionalidade do veto poderia ser assegurada pela sanção do
Governador. O art. 70, inciso II, § 2° da Constituição do Estado de
Minas Gerais - belíssima Constituição, que contou com a contribuição
desse constitucionalista genial, Deputado Bonifácio Mourão - permite
que a sanção supra qualquer vício. E por isso que, ao encaminhar
para discutir o veto, V. Exa. tinha absoluta razão ao apresentar os
argumentos sociais e a necessidade que o Estado de Minas Gerais
tem de uma política de apoio aos idosos.

Nossa sociedade compreende perfeitamente que o desenvolvimento
se faz também com a experiência daqueles que deram sua vida ao
trabalho e contribuíram para a produção de mais riquezas. Com toda a
certeza, temos de valorizar um programa social que assegure turismo
aos idosos. Evidentemente, deveremos fazer alguns acertos, algum
controle sobre as empresas de turismo. E papel dos Deputados, do
Tribunal de Contas, de todas as instituições fiscalizadoras assegurar o
controle rigoroso para que não haja desperdício, corrupção e que não
inventemos mecanismos para que o setor privado aufira recursos.

Nesse particular, cara Deputada, V. Exa. abordou um problema
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fundamental: turismo não é luxo, lazer não é luxo. A sociedade
necessita ter suas energias equilibradas, em um momento de tensões
absolutas, em que o crime organizado no mundo e em nosso País se
encontra em curso e vivemos aterrorizados, sobretudo os idosos
vivem a perplexidade de não se sentir úteis para a sociedade. Por
isso, considero que um programa dessa natureza não é luxo, mas de
natureza social, e temos de entender sua dimensão.

Evidentemente, queremos discutir a possibilidade de o Governador
apresentar alguma alternativa a esse veto. Digo isso porque vivemos
um impasse. A Deputada Maria Tereza Lara também é Vice-Líder do
bloco e sabe que vivemos um impasse nas negociações. Matérias são
vetadas e são acordadas, e acordos não são cumpridos, exatamente
pela indefinição do rumo que o Governador quer implementar nesta
Casa.

Vamos nos sentar com o Líder do Governo, com o Líder da Maioria,
para tentar compreender o que ocorreu com o rompimento do acordo.
Nosso bloco é absolutamente leal e será leal a qualquer acordo.
Vamos discutir, cara Deputada, inclusive a natureza deste veto. Se o
Líder do Governo nos convencer de que esse problema será superado
por um programa que está em curso e será elaborado - porque das
Secretarias sociais, até agora, Deputada, não vi nenhum projeto que
possa ser, pelo menos, como diria Luís Veríssimo, o gesto inaugural,
na mudança dessa situação de estrangulamento nas políticas públicas
e sociais que o Governo de Minas vive ao longo desse período,
sobretudo a partir do momento em que se implantou o novo modelo
econômico que estrangulou Minas no acordo que está em curso -, se
o Líder do Governo se dispuser a discutir conosco o que ocorreu e a
apresentar um projeto alternativo, poderemos construir algum acordo.
Sem essa discussão, temos de manter a nossa posição.

A Deputada Maria Tereza Lara - Cara companheira Jô Moraes,
quero concordar com sua exposição e dizer que esses acordos visam
sempre defender projetos sociais em beneficio da maioria da
população.

Quero expor mais uma questão. Disse o Governador: "Referida lei -
esta cujo veto estamos discutindo - estabelece em seu art. 14 que a
concessão de benefício de natureza tributária que tenha como
resultado a diminuição da receita pública deverá ter, em contrapartida,
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aumento de receita proveniente de elevação de outras alíquotas."

Se incentivarmos o turismo de pessoas idosas não será diminuída a
receita, mas daremos oportunidade a que mais pessoas possam
viajar. Não queremos diminuir a receita, queremos até aumentá-la.
Deve haver verdadeiramente incentivo à organização e ao controle
social para que não haja nenhum desvio de recursos e para que esse
benefício realmente seja usado para as pessoas que cumpram os
critérios exigidos. Quantas pessoas idosas gostariam de viajar e não
podem porque não têm recurso? Com esse benefício, essas pessoas
poderão fomentar o turismo e obter lazer e qualidade de vida.

Estarão valorizando as belezas de Minas Gerais, captando recursos
para o poder público e construindo uma sociedade mais justa, mais
fraterna e mais igualitária. Isso é o que todos desejamos.

Questão de Ordem
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, concordo com a

companheira Jô Moraes em que precisamos de tempo para nos
debruçar sobre o veto e para convencer a Casa da necessidade de
sua derrubada, porque o projeto é de grande alcance social. Assim
sendo, peço a V. Exa. 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 da oradora.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 26/3/2003
Às 9h31 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

José Milton, Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo e Márcio Passos,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor
Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
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proposições da Comissão. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Doutor Ronaldo, em que solicita
realizar reunião conjunta com a Comissão de Administração Pública
para debater as questões relativas aos Projetos Jaíba 1 e II; do Padre
João, em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão
de Direitos Humanos para debater a situação das famílias atingidas
pela construção de barragens hidrelétricas no Estado, seus impactos
sociais e ambientais, alternativas para geração de energia e o
desaparecimento do Sr. João Caetano dos Santos no canteiro de
obras da Usina Hidrelétrica de Candonga. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

Márcio Passos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

110/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Resolução n°

110/2003 objetiva sustar os efeitos da Lei Delegada n° 110, publicada
no "Diário do Executivo" de 1 0/2/2003, que altera a denominação das
unidades jurídicas das autarquias estaduais e das fundações
instituídas e mantidas pelo Estado e dos cargos ocupados por seus
titulares.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer quanto à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, nos termos do art.
195, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Designado para apreciar a matéria, passamos a fundamentá-la na.
forma a seguir.

Fundamentação
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A lei delegada de que se cogita transformou em Procuradoria

cada uma das unidades jurídicas das entidades autárquicas e
fundacionais da administração indireta do Poder Executivo, além de
atribuir aos titulares dos cargos dessas unidades administrativas a
denominação de Procurador-Chefe.

Por meio da Resolução n° 5.210, de 12/12/2002, a Assembléia
Legislativa delegou atribuições ao Chefe do Poder Executivo para
promover uma ampla reforma na administração direta e indireta do
Estado, dentro dos limites materiais e formais estabelecidos,
principalmente no que tange ao prazo para o exercício da
competência delegada. Aliás, o art. 20 da resolução em referência
determina expressamente que "a delegação de atribuição constante
nesta resolução estende-se até a data de 31 de janeiro de 2003".
Todavia, surge uma indagação: o prazo a que se refere o mencionado
ato normativo vincula-se à data da feitura ou à data da publicação da
lei delegada no órgão oficial? Diante da omissão no texto quanto a
este elemento específico, cabe ao intérprete realizar a descoberta do
sentido e do alcance da norma jurídica.

Não há dúvida de que a publicidade dos atos do poder público,
especialmente a dos atos de caráter normativo, constitui condição ou
requisito de eficácia, de obrigatoriedade e de vinculação aos
destinatários. Enquanto não ocorrer a divulgação oficial do conteúdo
do ato, não existe a menor possibilidade de produção de efeitos
jurídicos, uma vez que o principio constitucional da publicidade exige
a transmissão de seus efeitos, o que é da maior relevância no estado
democrático de direito. Se até mesmo os atos administrativos, que são
atos de execução ou de aplicação da lei, estão submetidos à
publicidade, tal como prevê o "caput" do art. 37 da Carta Magna, com
muito maior razão os atos normativos, que estabelecem regras gerais,
abstratas e inovadoras, necessitam de publicação para adquirir
eficácia.

Em primeiro lugar, devem-se fazer algumas considerações no
tocante à feitura e à divulgação do ato jurídico. Normalmente, a
confecção do ato antecede a sua publicação. Editar e publicar são
coisas nitidamente distintas, embora correlatas e seqüenciais. O
primeiro diz respeito à produção, à confecção, à feitura mesma do ato,
ao passo que a publicação é uma condição de eficácia, de produção
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de efeitos para os destinatários e ocorre sempre ulteriormente.
Assim, a edição e a publicação dos atos do poder público acontecem
em momentos distintos. Ambas se enquadram em uma cadeia
seqüencial lógica e coerente, a ser respeitada pelo Estado. A
existência jurídica da Lei Delegada n° 110 reporta-se à data de sua
feitura (31/1/2003), embora dependesse da competente publicação no
Diário Oficial do Estado, o que só ocorreu no dia seguinte, para
adquirir eficácia e obrigar os destinatários do comando legal. E
praticamente impossível produzir a norma e publicá-la no mesmo dia,
sobretudo em razão do universo considerável de matérias a serem
divulgadas pela imprensa oficial.
Ainda no tocante à publicação, existem eminentes

constitucionalistas, como Carré de Malberg e José Afonso da Silva,
que não a consideram como ato jurídico propriamente dito. O primeiro
ensina que a publicação "é um simples fato, que consiste em uma
inserção da lei no jornal oficial"; o segundo vê a publicação como um
instrumento de comunicação da feitura da lei e do seu conteúdo,
"mero fato ou mera operação material, mas ( ... ) entendemos que esse
fato produz efeitos jurídicos". Mais adiante, o citado mestre afirma que
"demais, sem a publicação essa eficácia não atuará, visto como o
prazo para entrada em vigência se conta do fato publicação: -
inserção no Diário Oficial ou utilização de outro meio hábil" ("Princípios
do processo de formação das leis no Direito Constitucional". São
Paulo, 1964, p. 226-227).

O autor da proposição defende a tese segundo a qual a publicação
das leis delegadas deveria ter ocorrido na data-limite, 31/1/2003, não
sendo admitida nenhuma divulgação de seu conteúdo em data
posterior, sob pena de serem afrontados e extrapolados os termos da
delegação de poderes.

Todavia, entendemos que o prazo máximo fixado na resolução desta
Casa refere-se à feitura dos atos normativos, e não à sua publicação.
Portanto, se o Governador do Estado editou a lei delegada até
31/1/2003, o ato encontra-se em perfeita sintonia com os
mandamentos da delegação legislativa, ainda que a publicação haja
ocorrido posteriormente. No caso específico da Lei Delegada n° 110,
que ora se pretende impugnar, saliente-se que foi produzida em
31/1/2003, e sua publicação ocorreu no dia seguinte, ou seja, em
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1 0/2/2003, como é natural na administração pública, nos três níveis
de governo. Ora, o aspecto principal da questão reside no exercício da
competência dentro do prazo estipulado. Desde que a lei delegada
tenha sido produzida até a data-limite, não há que se falar em
exorbitância no comportamento do Chefe do Poder Executivo, apesar
de a norma jurídica ter sido publicada no dia imediatamente posterior.
Sendo assim, é evidente que a produção de efeitos só irá ocorrer a
partir da data da sua publicação no Diário Oficial do Estado.

A sustação dos efeitos de tal ato normativo somente teria
fundamento constitucional se o Governador do Estado tivesse
extrapolado o conteúdo material fixado na resolução deste
parlamento, ou se a lei delegada tivesse sido confeccionada fora do
prazo nela previsto, o que efetivamente não ocorreu em relação à Lei
Delegada n° 110. Ademais, é oportuno ressaltar que eventual
disparidade entre a data da edição e a data da publicação do ato
normativo poderia dar ensejo à suspensão dos efeitos jurídicos, com
fundamento no princípio da razoabilidade. Isso porque as medidas
tomadas pelo Estado devem se pautar pelo bom senso e pela
utilização de critérios coerentes e aceitáveis em face das
circunstâncias. A guisa de exemplificação, se a publicação tivesse
ocorrido vários dias após a edição da regra de direito, esse lapso
temporal poderia servir de justificativa para a impugnação do ato
executivo, por traduzir descontinuidade no procedimento do poder
público e configurar uma medida extemporânea, passível de
questionamento. Assim, na hipótese de publicação tardia da regra
jurídica, poder-se-ia admitir a inadequação ou a incoerência de tal
comportamento em face da resolução legislativa.

Entretanto, a diferença de apenas um dia entre a feitura e a
publicação da norma jurídica não serve de pretexto para a sustação
de seus efeitos por esta Assembléia no exercício de sua competência
fiscalizadora, pois é o interstício mínimo para dar ciência aos cidadãos
acerca do conteúdo do ato. Nesse caso, não se nos afigura pertinente
a utilização de nenhuma outra exegese que conduza o intérprete a
entendimento diverso.

Dessa forma, a interpretação dada pelo ilustre parlamentar ao art. 20
da Resolução n° 5.210, de 2002, com o fim de vincular a data-limite
para o exercício da competência delegada à data da publicação da lei,
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não nos parece aceitável com base nos argumentos expendidos ao
longo da fundamentação desta peça opinativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Resolução n°
110/2003.

Sala das Comissões, 26 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Gustavo Valadares - Paulo Piau - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 158/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n°
158/2003, desarquivado a pedido do autor, estabelece normas
específicas para o licenciamento de estação rádio-base - ERB -,
microcélulas de telefonia celular móvel e fixa e equipamentos.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 158/2003 pretende estabelecer que a

construção, instalação, localização e operação de estação rádio-base
- ERB - de telecomunicações, que opera na faixa de 100k1-Iz a
300GHz, com estrutura em torre e similar, obedecerão às
determinações contidas na proposição e dependerão de prévio
licenciamento ambiental junto ao Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM -, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

Ficam excluídas da exigência as antenas transmissoras associadas
às de rádio e televisão, radiocomunicadores de uso exclusivo das
Polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros, da defesa civil, do
controle de tráfego e de ambulâncias, radares militares e civis, com o
propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo, bem como produtos
comercializados como bens de consumo, tais como fornos de
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microondas e brinquedos de controle remoto.

Os demais artigos do referido projeto - arts. 2 0 a 21 - são
desdobramentos da medida preconizada no art. 1° e resultam na
pormenorização de normas técnicas.

Em síntese, duas são as providências previstas no projeto: a
obediência a prescrições técnicas e o licenciamento ambiental do
COPAM para a construção, instalação, localização e operação de
estação rádio-base de telecomunicações com tais características.

Com relação ao licenciamento ambiental, a Constituição Federal, no
art. 225, § 1°, IV, estabelece que, para assegurar a efetividade do
direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
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 também dispõe semelhantemente, no art.
214, § 1°, IV, acrescentando que tais atividades dependerão de prévia
anuência do órgão estadual de controle e política ambiental.

A legislação de proteção do meio ambiente e controle da poluição
insere-se no âmbito da legislação concorrente dos Estados, do Distrito
Federal e da União, conforme determinado no art. 24, VI, da
Constituição Federal. A União cabe estabelecer as normas gerais
sobre a matéria; aos Estados e ao Distrito Federal incumbe
suplementá-las para atender às suas peculiaridades.

A Lei Federal n° 6.938, de 31/8/81, que dispõe sobre a política
nacional de meio ambiente e veicula as normas gerais sobre o tema,
prevê, em seu art. 10, o licenciamento de atividades e
estabelecimentos considerados efetiva e potencialmente poluidores,
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Tal
licenciamento, em regra, faz-se em âmbito estadual, atuando o poder
central apenas supletivamente.

Com o advento da Resolução n° 237, de 19/12/97, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA -, o licenciamento ambiental
previsto na mencionada norma federal foi cláramente definido, no que
concerne às competências dos entes federados para a sua execução,
resolvendo as dúvidas existentes no trato da questão e resgatando o
principio federativo, com a inclusão dos municípios para procederem,
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eles mesmos, em determinadas situações, ao licenciamento
ambiental de atividades, obras e estabelecimentos.

A divisão dessa competência entre os Estados, a União e os
Municípios pauta-se, em principio, pela amplitude do impacto
ambiental. Se este for em âmbito nacional ou regional, atua a União.
Se a atividade se desenvolve em mais de um município, atua o
Estado. Se o impacto é apenas local, cabe ao município promover o
licenciamento, bem como nos casos delegados pelo próprio Estado.

Dessa forma, o projeto suscita controvérsia, uma vez que o Estado
poderia estar subtraindo do município sua competência para promover
• licenciamento ambiental de estação rádio-base, já que, a nosso ver,
• impacto parece ser apenas de âmbito local.

Ressalte-se, todavia, que a Deliberação Normativa COPAM n° 29,
de 9/9/98, que estabelece normas complementares relativas ao
licenciamento ambiental previsto na legislação ordinária e infralegal
federal e estadual, determina como condição para os municípios
exercerem suas competências nessa questão a exigência de que
disponham de sistema de gestão ambiental.

Quanto aos arts. 20 a 21 do projeto, que constituem desdobramentos
da medida consignada no art. 1°, cumpre ressaltar que contrariam
diversos dispositivos da legislação em vigor e o princípio da
razoabilidade.

O ponto central da proposição diz respeito à exigência de
licenciamento ambiental para esse tipo de empreendimento. Normas
que têm um forte componente técnico devem ser estabelecidas em
atos infralegais. E inadimissível, com base no princípio da
razoabilidade, que a lei possa estabelecer regras tais como: a adoção
das recomendações técnicas publicadas pela Comissão Internacional
para a Proteção contra Radiações não lonizantes; a observância de
uma distância mínima de 30m a 200m da base da torre da antena em
relação à divisa de imóveis ocupados por hospital e residências; a
exigência de laudo radiométrico, conforme definido no Anexo único da
proposição.

Ora, a tecnologia aprimora-se e evolui constantemente, enquanto a
lei pretende ser perene. Por isso, na sua elaboração, o legislador deve
atuar com vistas a estabelecer regras permanentes, ou seja, princípios
e normas para orientar a conduta da sociedade e a atuação estatal.
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E oportuno registrar que o licenciamento ambiental se faz com

base em estudo técnico denominado EIA-RIMA. É no momento do
estudo de impacto ambiental que são apurados os danos causados ao
meio ambiente pelo empreendimento e indicadas as medidas
mitigadoras a serem adotadas.

Estabelecer em lei, previamente, condições técnicas para a
elaboração desse estudo não é uma medida tecnicamente viável.
Assim sendo, estamos apresentando, na conclusão deste parecer, o
Substitutivo n° 1, para aprimorar a proposição apresentada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelajuridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 158/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre o licenciamento de estação rádio-base de

telecomunicações no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- A construção, instalação, localização e operação de estação

rádio-base - ERB - de telecomunicações que opera na faixa de
1 00kHz (cem quilohertz) a 300GHz (trezentos gigahertz), com
estrutura em torre e similar, dependerão de prévio licenciamento
ambiental do órgão de meio ambiente competente, sem prejuízo de
outras licenças exigíveis.

Parágrafo único - Excluem-se da exigência estabelecida neste artigo
as antenas transmissoras associadas a:

- antenas transmissoras de rádio e televisão;
II - radiocomunicadores de uso exclusivo das Polícias Militar e Civil,

do Corpo de Bombeiros, da defesa civil, do controle de tráfego e de
ambulâncias;

III - radares militares e civis, com o objetivo de defesa ou controle de
tráfego aéreo;

IV - produtos comercializados como bens de consumo, tais como
fornos de microondas e brinquedos de controle remoto.

Art. 20 - As normas e recomendações técnicas para a construção,
instalação, localização e operação de estação rádio-base - ERB - de
telecomunicações de que trata esta lei serão estabelecidas pelo órgão
responsável pela definição da política ambiental no Estado de Minas

rs



987
Gerais.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Gustavo Valadares - Ermano Batista - Bonifácio Mourão - Paulo Piau -
Durval Angelo.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°23/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, a proposição em análise

postula a inserção nos anais da Assembléia Legislativa da entrevista
concedida por Marilena Chaves, economista com passagem pela
Secretaria do Planejamento, ao jornalista Sidney Martins, publicada no
jornal "Hoje em Dia", edição de 4/11/2002.

O requerimento foi publicado em 22/2/2003 e vem agora à Mesa
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A inserção, nos anais da Casa, de documento ou pronunciamento

não oficial especialmente relevante para o Estado é prevista no inciso
XIII do art. 233 do Regimento Interno e sujeita-se a parecer, nos
termos do art. 234.

De acordo com a interpretação do texto regimental, entendemos que
a matéria a ser transcrita deve exprimir manifestação política ou
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de
Minas Gerais.

O artigo trata de uma contundente defesa da participação do
Governo de Minas Gerais na chamada guerra fiscal, considerada
como principal mecanismo para atração de investimentos. Além disso,
a entrevistada defende a atuação do Estado em três frentes para
administrar as contas públicas: revendo a receita, as despesas e o
pagamento da dívida. E mais: há o reconhecimento de que as
desigualdades regionais, aqui, são particularmente graves.

Em que pese à pertinência das considerações ali apontadas, que
certamente não fogem ao pensamento do Governador do Estado,
cumpre-nos, por outro lado, reconhecer que a matéria publicada

WA
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inegavelmente não exprime manifestação política ou cultural
atinente às tradições de Minas Gerais, pelo que ela não atende ao
disposto no referido inciso XIII do Regimento Interno e, portanto, não
deve figurar nos anais desta Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n°

23/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adeimo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.
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