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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 938 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 30/10/2003
Presidência dos Deputados José Henrique e André Quintão

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: 18 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 28 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 1.211
a 1.213/2003 - Projeto de Resolução n° 1.214/2003 - Requerimentos
n

os 1.754 a 1.759/2003 - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Elmiro Nascimento (3) e Wanderley Ávila - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Elmiro Nascimento - Interrupção e
reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Adalclever

Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Márcio Passos - Maria
José Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Otinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - As 14h15min, a lista

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



P Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Paulo Cesar, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Jô Moraes, P-Secretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Silas Brasileiro, Deputado Federal, encaminhando, em

atenção ao Requerimento n° 722/2003, da Deputada Vanessa Lucas,
informações do Banco Central do Brasil referentes à fiscalização de
consórcios.

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Procurador-Geral de Justiça
Adjunto Institucional, requerendo documentação necessária à
instrução de inquérito civil público relativo ao funcionamento do Teatro
da Assembléia.

Do Sr. Carlos Mário Pereira, Prefeito Municipal de Santos Dumont,
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Meio
Ambiente encaminhado por meio do Ofício n° 2.846/2003ISGM, que
não existe nesse município barragem construída com recursos do
Estado.

Do Sr. Paulo Emílio Coelho Lotti, Chefe de Gabinete do Secretário
de Defesa Social, informando que o Requerimento n° 1.240/2003, da
Comissão do Trabalho, foi encaminhado ao exame do Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Da Sra. Maria Aparecida Gonçalves, Chefe da Assessoria de
Assuntos Parlamentares do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, informando que o Requerimento n° 1.487/2003, da
Comissão de Política Agropecuária, foi encaminhado ao exame do
Ministério da Fazenda.

Do Sr. José Ivo Vannuchi, Chefe da Assessoria para Assuntos
Parlamentares do Ministério da Fazenda, informando que o
Requerimento n° 1.487/2003, da Comissão de Política Agropecuária,
foi encaminhado ao exame da Assessoria Especial daquele órgão.

Do Sr. José Antônio de Moraes, Chefe do DETRAN-MG,
encaminhando, em atenção ao Requerimento n° 1.357/2003, do



Deputado Weliton Prado, cópia de parecer da Divisão de Seleção
Médico-Psicológica.

Dos Srs. Eduardo Kuperman, Presidente do Sindicato da Indústria
da Construção Civil no Estado de Minas Gerais - SINDIJSCON-MG -,
e Luiz Eduardo Furiati Lopes, Secretário Executivo do Sindicato da
Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais - SINDIFER -, em que
solicitam o arquivamento do Projeto de Lei n° 578/2003. (- Anexem-se
ao Projeto de Lei n° 578/2003.)

Do Sr. José Júlio Coelho Pallone, Gerente da Agência Gutierrez da
Caixa Econômica Federal, notificando a prorrogação do prazo de
vigência de contratos de repasse celebrados com os Municípios de
Centralina e Indianópolis. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Comissão Organizadora da Conferência Nacional de Educação,
formulando convite à Comissão de Educação desta Casa para
participar do referido evento. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente da BHTRANS,
prestando informações relativas a requerimento da Comissão Especial
da Expansão do Metrô encaminhado pelo Ofício n° 2.844/2003/SGM.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°1.211/2003
Dispõe sobre as comemorações de caráter festivo nas escolas da

rede pública de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a obrigatoriedade de participação de alunos,

seus familiares ou funcionários nas comemorações de caráter festivo
nas escolas da rede pública do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - E vedada a cominação de sanção ou qualquer
outra forma de coerção aos alunos, a seus familiares ou a funcionários
que, por quaisquer motivos, optarem pela não-participação das
comemorações referidas no "caput" deste artigo.

Art. 2° - Excetuam-se da presente lei as festividades realizadas em
virtude das comemorações de datas e eventos relacionadas com a
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Pátria.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2003.
Antônio Genaro
Justificação: Atualmente o calendário festivo das escolas da rede

pública do Estado de Minas Gerais vem sofrendo inserções de
festividades das mais variadas convicções, desde as de cunho
religioso até aquelas de cunho pagão. Exemplo disso é a festividade
do dia das bruxas, mais conhecida como "Haloween", entre várias
outras.

Temos verificado que muitas dessas festas vão de encontro à
consciência pessoal e familiar de muitos alunos e funcionários, que,
por sua crença religiosa ou convicção pessoal não comungam da
motivação da festividade; porém tais alunos, suas famílias e os
funcionários são coagidos pelas escolas a participar dessas
festividades.

Diante dessa situação, impõe-se seja facultativa a participação de
alunos, familiares e funcionários nestas festividades, que farão sua
opção dentro de suas crenças religiosas e convicções pessoais, sem
que para isso haja qualquer tipo de coerção externa.

Temos, pois, que o presente projeto vem apenas corroborar os
direitos e as garantias fundamentais previstas no art. 50 da
Constituição da República de 1988, como o descrito no inciso VI: "E
inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a
proteção aos locais de culto e a suas liturgias".

Pela importância e alcance social de tal projeto, contamos com o
apoio dos nobres pares a 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° 1.212/2003
Estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no

Triângulo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado de Minas Gerais apoiará o desenvolvimento da
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fruticultura na região do Triângulo.
Art. 20 - O apoio do Estado à fruticultura na região do Triângulo

obedecerá às seguintes diretrizes:
- afirmação da fruticultura como estratégia de desenvolvimento

regional;
ii - ênfase em pesquisas e experimentos que visem à melhoria da

qualidade e da produtividade da fruticultura;
III - priorização da geração de emprego e renda no meio rural,

observando-se os princípios de desenvolvimento sustentável;
IV - estímulo à qualificação e à capacitação profissional;
V - utilização do cooperativismo e de outra formas de associativismo

nas ações voltadas para irrigação, a compra de insumos, a
industrialização e a comercialização dos produtos e das embalagens;

VI - padronização e classificação, incluindo com certificação de
qualidade, dos produtos e das embalagens;

VII - integração entre órgãos públicos, empresas , cooperativas e
associações de produtores, mediante sistemas de informação, com
vistas a subsidiar decisões de agentes envolvidos no negócio frutícula;

VIII - adoção do controle fitossanitário dos materiais de propagação
das plantas, bem como do uso de agrotôxicos;

IX - garantia de assistência técnica aos fruticultores;
X - priorização da agricultura familiar;
XI - suficiência de recursos para pesquisa, inspeção sanitária,

assistência técnica e a extensão rural;
XII - facilidade de acesso ao crédito público para a produção, com

prioridade para o produtor carente e para as cooperativas e
associações de produtores.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2003.
Ricardo Duarte
Justificação: O presente projeto pretende incentivar a fruticultura e

as agroindústrias, agregando valor à produção agrícola, criando
condições para aumentar a oferta de empregos e contribuindo para o
desenvolvimento regional.

O Triângulo já é um grande produtor de abacaxi, maracujá, laranja e
outras frutas; entretanto essa produção se concentra em alguns



poucos municípios, precisando ser ampliada. Outra questão
importante é a necessidade de aumentar a diversidade de frutas
produzidas e principalmente agregar valor à produção com o
beneficiamento e a industrialização das frutas, criando uma cadeia
produtiva capaz de impulsionar a economia regional.

O Triângulo é hoje uma região marcada por diferenças sociais e
palco da maior concentração de conflitos agrários do Estado. Buscar
garantir o acesso à terra significa também criar condições para a vida
com dignidade das famílias de assentados e pequenos produtores da
região; por isso, outro aspecto do projeto diz respeito ao incentivo aos
pequenos e médios produtores, estimulando a criação de associações
e cooperativas de produção para facilitar o acesso ao crédito e à
assistência técnica.

Também pretende estimular a formação profissional, pois o projeto
também cria condições para qualificar os trabalhadores e inserí-los no
mercado de trabalho, além de garantir a qualidade da produção e do
beneficiamento. A criação de postos de trabalho derivados incentiva a
fruticultura e amplia o alcance social desse projeto.

Em relação à comercialização, é importante ressaltar o ainda
pequeno percentual representado pelas frutas na pauta das
exportações brasileiras, apesar de o País ser o maior produtor
mundial, quadro que pode ser mudado com uma ação governamental
voltada para esse propósito.

- 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°1.213/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ituiutaba o imóvel

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

ltuiutaba terreno urbano edificado com área de 11,043,30m 2 (onze mil
e quarenta e três vírgula trinta metros quadrados), situado na quadra
28 do setor sul, nesse município, e registrado sob o n° 18.993, a fis.
108 do livro 1-13, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ituiutaba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se ao
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funcionamento do Centro Social Urbano - CSU - e de unidade
municipal pré-escolar.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que motivou a doação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2003.
ZéMaia
Justificação: O imóvel que se pretende doar ao Município de

ltuiutaba, com área de 11.043,30M2, foi doado ao Estado em 1977,
que ali construiu prédio destinado a abrigar o Centro Social Urbano de
ltuiutaba - CSU.

Inaugurado em 1989, esse Centro oferece à população carente dos
bairros próximos, especialmente crianças, adolescentes e adultos,
diversos cursos, tais como: tricô, croché, bordado, corte, costura e
pintura; assistência odontológica e outras atividades com o objetivo de
propiciar-lhes o desenvolvimento nos aspectos social, profissional,
educacional e cultural.

Paralelamente ao CSU, funciona unidade municipal pré-escolar, que
atende a cerca de 250 alunos de 5 e 6 anos de idade, em 10 salas de
aula.

Para que essas unidades municipais pudessem funcionar em próprio
estadual, fez-se necessário que o município e o Estado celebrassem
contrato de cessão de direitos reais.

Para que possam ser aplicados nelas os recursos próprios do
Município de ltuiutaba, necessários ao seu bom funcionamento, é
mister que o domínio do imóvel lhe seja transferido.

Por oportuno, ressaltamos que a solução apresentada pelo projeto
de lei compreende a alienação do imóvel mediante doação onerosa,
vale dizer, impõe-se ao donatário a obrigação de dar-lhe destinação
condizente com o interesse público.

Pelo relatado, estamos confiantes de que os nobres colegas
parlamentares hão de prestar incondicional apoio à aprovação deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.214/2003

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas nos termos do anexo único desta resolução, observada
a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
* - O Quadro do Anexo único foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 4.11.2003.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.754/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado

voto de congratulações com o Instituto Educacional Cecília Meireles,
nesta Capital, pelos 32 anos de serviços prestados à educação. (- A
Comissão de Educação.)

N° 1.755/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Geraldo David Camargo, Juiz de
Direito da Comarca de Monte Carmelo, pelos relevantes serviços
prestados.

N° 1.756/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando
seja formulado, voto de congratulações com os Juízes de Paz do
Estado pelo transcurso do 176° aniversário de criação da justiça de
paz. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 1.757/2003, do Deputado Rogério Correia e outros, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
interrompida a tramitação dos projetos que menciona, até que seja
concluída a votação da reforma tributária no Congresso Nacional. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 1.758/2003, da Comissão do Anel Rodoviário, solicitando seja
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formulado apelo aos Deputados que compõem a bancada mineira no
Congresso Nacional com vistas a que apresentem emendas ao
orçamento a fim de garantir recursos para a recuperação do Anel
Rodoviário.

N° 1.759/2003, da Comissão Especial do Anel Rodoviário,
solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DNIT com vistas
a que sejam tomadas providências para a inclusão, no orçamento de
2004 e no PPAG 2004/2007, de recursos para obras do Anel
Rodoviário. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Elmiro Nascimento (3) e Wanderley Ávila.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elmiro Nascimento.
• Deputado Elmiro Nascimento - Sr. Presidente, Sras. Deputadadas

e Srs. Deputados, hoje está fazendo um ano que o Diretório Nacional
do PFL decidiu ser oposição construtiva e séria ao Governo Lula,
visando ao crescimento e ao interesse deste País. Para marcar essa
data, o Presidente Jorge Bornhausen fez um pronunciamento na
tribuna do Senado Federal, que passarei a ler, para que possa ser
registrado nos anais desta Casa. (- Lê:)

"Compromisso da Oposição - a esperança por um tempo de menos
impostos e mais empregos. Quando um governo, eleito com
promessas de acabar com a pobreza e criar empregos, esquece seus
compromissos e passa a viver unicamente da propaganda, algo está
errado. Reduzido a uma operação de puro "marketing", o Governo
promete o "espetáculo do crescimento", e, perdulário, produz o
"crescimento do espetáculo", com excessivos gastos. Cabe à
Oposição oferecer ao povo uma alternativa de esperança, justiça
social e desenvolvimento. Se um partido vence legitimamente eleições
livres e fracassa antes de completar um ano de governo, como
acontece com o PT, está na hora de um partido de oposição qualificar-
se ao julgamento do povo. Esse é o jogo democrático em que se
empenha o PFL, com idéias, coragem e civilidade.

Errando desde o primeiro momento, quando aproveitou o processo
de transição para obter forte aumento de tributos e se empossou
aumentando o número de Ministros, que passaram de 23 para 35, só
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para dar salário, carro oficial, viagens e influência aos políticos
desempregados do PT que haviam perdido as eleições nos Estados,
Lula liquidou a expectativa de um governo que implantaria novos
padrões de competência, modernidade e principalmente ética. Uma
ilusão, hoje desfeita pelas revelações sobre o jogo baixo dos petistas
contra adversários na campanha eleitoral de 2002.

O governo não mostra competência, porque não tem programa
original e adota as mesmas políticas dos governos que condenava e
que derrotou nas urnas. Ao mesmo tempo é tíbio, incapaz de dizer sim
ou dizer não, como se vê na questão dos transgênicos: indeciso entre
os produtores da soja, principal produto da pauta de exportação
brasileira, e os ambientalistas ortodoxos. Ou na questão da reforma
agrária, quando o Presidente, num dia, condena as invasões de
propriedades; e, no dia seguinte, recebe os mais agressivos líderes
dessas invasões para, demonstrando-lhes apoio, deixar-se fotografar
usando o emblemático boné do MST. Mas sem dar prioridade à
reforma agrária. As invasões aumentaram em 75% em 2003, com
mortes e prisões.

Não demonstra modernidade ao apegar-se, interna e externamente,
a cultos anacrônicos, alguns grotescos até do ponto de vista das
esquerdas, como a Fidel Castro e a Hugo Chaves. Adota métodos de
cooptação de apoio parlamentar na base do "toma lá dá cá", que
estigmatizava no passado e chamava de corrupção, e que hoje é o
amálgama da sua formidável base parlamentar. Um rolo compressor
de cuja eficácia brutal jacta o próprio Presidente, ao lembrar aos seus
líderes que 'maioria não conversa, vota logo".

Não importa se atropelam os regimentos, subvertem a tradição
parlamentar e os rituais da própria civilidade. O PT abandona a defesa
que sempre fez da reforma política, com a valorização dos partidos e
a fidelidade aos programas, estimulando o troca-troca de legendas.
Enquanto isso, assumindo a face autoritária que procura dissimular
com falso discurso conciliador, estabelece uma inédita e
inconveniente queda-de-braço com o Poder Judiciário. Renega a
ética, como demonstra a crônica de ilegalidades que o Governo tenta
justificar como simples "erros administrativos" ou "pecados veniais",
até que a indignação da sociedade obriga-o a corrigi-los
paternalmente, como se não exigissem punições exemplares.



11
Compõem uma lista interminável, que aumenta a cada dia. Atingem,
lamentavelmente, Ministros e funcionários responsáveis por áreas
críticas. Certamente, situações que os eleitores jamais imaginariam
que viessem a ocorrer num Governo petista, dada a implacável
indignação moralista que revelavam antes de chegar ao poder. Nada
mais grave, porém, que o episódio do Instituto Nacional do Câncer,
quando, em função do loteamento fisiológico de cargos entre partidos
aliados, sua direção foi entregue a pessoas sem qualificação. A
principal instituição brasileira de referência no tratamento e prevenção
do câncer entrou em colapso, para desgraça de pacientes e
desespero dos médicos, cientistas, enfermeiros, técnicos e
funcionários que a haviam tornado modelar. Um desprezo do Governo
Lula pela área de saúde, que atingiria o clímax com uma tentativa de
fraude à Constituição representada pela proposta de transferência de
recursos orçamentários de R$3.500.000.000,00 do Ministério da
Saúde para outros projetos, manobra que provocou a indignação
generalizada da sociedade civil.

Identificados pelo povo como feridas que desequilibram o Governo
Lula pelos calcanhares, como estão revelando as pesquisas, o
aumento de impostos disputa, com os juros, a execração popular. Não
será elevando a carga tributária nacional de 36% para 40% do PIB,
somados os impostos federais, estaduais e municipais, que se
incentivarão o comércio, a indústria, a agricultura e os serviços. Muito
pelo contrário: a combinação perversa de juros altos com aumento de
impostos é política típica de cristãos novos da teoria econômica, que
se autoflagelam, impondo sacrifícios de todo tipo ao povo. E o caso do
excessivo superávit primário de 4,5%, quando nem o FMI ousou pedir
mais de 3,5%. Medrosos, mostram-se inseguros na hora de enfrentar
instituições como o FMI, que diziam desprezar e odiar. Deriva dessa
medíocre política econômica o desemprego crescente - atingiu o
número recorde de 20,6% em São Paulo -, que não escolhe vítimas,
atingindo os modestos trabalhadores sem qualificação da construção
civil, que está paralisada, assim como técnicos de alto nível, jogados
no vale-tudo do mercado informal.

Três setores representativos da sociedade, distribuídos por todas as
classes econômicas, sentem e verbalizam, de forma emblemática, os
efeitos do desgoverno que o País atravessa: os funcionários públicos,



12
as donas de casa e os jovens; ironicamente, os três segmentos que
mais confiaram em Lula e acreditaram no PT. Nenhuma categoria de
trabalhadores foi mais atingida que a dos funcionários públicos,
execrada como atividade profissional e perseguida, como
transpareceu nos debates da reforma da Previdência. Perguntem aos
servidores públicos o que pensam do Governo Lula. Perguntem
também às donas de casa, mães de família, perplexas com os preços
dos supermercados, que refletem os soluços inflacionários, e vêem a
renda familiar minguar a cada dia. O poder de compra dos salários
caiu 6,6%, índice insuspeito do SEAD e do DIEESE.

Os rapazes e moças que concluíram seus cursos lançam-se
esperançosos em busca de trabalho, mas encontram todas as portas
fechadas. Não há vagas. O cartão "esmola eletrônica", como o povo
está chamando o novo Bolsa-Família, apresentado como unificação
dos programas sociais, substituiu e sepultou os objetivos e controles
do Bolsa-Escola, elogiado mundialmente por estar associado à
promoção da educação e à valorização da família. Incapaz de novas
iniciativas, o Governo Lula maquia, dá novo nome e reinaugura o que
já existia e funcionava.

Estagnação econômica é quadro que amedronta, intimida,
desestimula e favorece o conformismo. Quando não há perspectivas
nem esperanças, é natural que todos procurem resguardar-se,
acomodando-se. A Oposição possui, portanto, a tarefa de reanimar
politicamente a sociedade, desfazer o medo e mostrar que a melhor
resposta a esse quadro de frustrações é restabelecer novas e sólidas
alianças.

Oposição é o papel necessário, democrático e legítimo assumido
pelo PFL. O compromisso histórico do partido foi decidido pelo
Diretório Nacional em 31/10/2002, logo após a eleição e antes da
posse do novo Governo, quando até as pedras, por efeito de magia e
sedução da intensa propaganda, pareciam aclamar o novo Presidente
da República. Mas o PFL disse não, pagou para ver, antecipou-se e
formou, antes dos outros, consciência crítica sobre os atos do
Governo que se iniciava.

Embarcados no triunfalismo oficial, analistas precipitados
proclamaram que o PFL estava condenado ao isolacionismo e seria
esmagado pelo tropel do poder petista. Os fatos desmentem esses
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maus presságios. Hoje o PFL conta com o respaldo de parcela
crescente da opinião pública, enquanto as deserções oportunas e
naturais purificaram as suas lideranças. Nem todos estão dispostos a
impor sacrifícios como a opção oposicionista. Porém os que se
dispõem a tal exercício, com espírito legalista, sentimentos altruístas,
honestidade intelectual e, principalmente, respeito aos adversários -
inimigos, mas antagonistas nas opções sobre a melhor forma de
conduzir os interesses da Nação - constituem quadros que dão vigor e
objetividade à Oposição e ao PFL, para alimentar um belo e justo
projeto de poder, que se delineará nas eleições municipais de 2004.

Com a graça de Deus!".
Esse foi o pronunciamento do Senador Jorge Bornhausen proferido

hoje, na parte da manhã, da tribuna do Senado Federal. Muito
obrigado.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § l O do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a
discussão do tema "Modernização Administrativa e Gestão-Qualidade
dos Serviços Públicos" dentro do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI - e do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2004/2007, com a apresentação das propostas dos grupos de
trabalho das audiências públicas do PMDI e PPAG.

- A ata deste evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Estão reabertos os
nossos trabalhos ordinários.

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 especial de segunda-feira,
dia 3 de novembro, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.
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ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

EXPANSÃO DO METRÔ, EM 8/10/2003
Às 114h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Vanessa Lucas, Gustavo Valadares, Jayro Lessa e
Marília Campos, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Irani Barbosa, Leonardo Quintão, Paulo Cesar
e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião, atendendo-se a requerimento do Deputado Célio Moreira, se
destina a ouvir convidados para obter esclarecimentos sobre
denúncias veiculadas pela imprensa, no dia 14/9/2003, relativas a
possíveis irregularidades na destinação orçamentária para as obras
do metrô de Belo Horizonte e no processo de licitação para a sua
realização, apontadas no relatório apresentado pelo Tribunal de
Contas da União ao Senado Federal. Em seguida, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: fax do Sr. Agostinho
Fernandes da Silveira, Diretor Administrativo, justificando a ausência
do Sr. João Luiz da Silva Dias, Presidente da CBTU, na reunião de
hoje, por motivo de viagem. Passa-se à 32 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Gustavo Valadares, em que
pleiteia seja solicitada à BHTRANS toda a documentação referente às
obras de construção da Estação Barreiro do Metrô de Belo Horizonte;
Leonardo Quintão, em que pleiteia sejam pedidas à Secretaria do
Tribunal de Contas da União em Minas Gerais informações referentes
à liberação de verbas para as obras do metrô da Região Metropolitana
de Belo Horizonte; e Célio Moreira, em que pleiteia seja solicitada à
CBTU a prorrogação do contrato ou aditamento que possa garantir a
continuação das obras do trecho do metrô - ramal Calafate-Barreiro,
em caráter de urgência, tendo em vista o seu vencimento em
dezembro de 2003. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados. Registra-se a presença dos Srs. Elsio Jeová dos
Santos e Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt, respectivamente
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Secretário e Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas da
União no Estado; Luiz Otávio Mota Valadares, ex-Presidente da
CBTU, e Totó Teixeira, Vereador à Câmara Municipal de Belo
Horizonte, os quais são convidados a tomar assento à mesa. Registra-
se ainda, a presença dos Srs. Sadi da Cunha Pereira, ex-Deputado,
José Domingos Coelho, Neusa Coutinho Affonso e Flávia Dinelli
Pontes, respectivamente, Diretor, Analista de Controle Externo e
Assessora do Tribunal de Contas da União no Estado. 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, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Gustavo Valadares - Vanessa Lucas.

ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 21/10/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Alberto Bejani, Ana Maria Resende e André Quintão, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria Resende,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício da Sra.
Myriam Araújo Coelho, Superintendente de Regulação da Secretaria
da Saúde, publicado no "Diário do Legislativo" em 16/10/2003. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 830/2003, no
turno para cuja relatoria designou a Deputada Marília Campos, e
avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n° 1.022/2003, em turno único.
Passa-se à ta  da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no i 0 turno, dos Projetos de Lei nos
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273/2003, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado André Quintão); 99/2003
com as Emendas n

o
s 1 a 4 e 6, da Comissão de Constituição e

Justiça, e com as Emendas n
o
s 7 e 8, ficando prejudicada a Emenda

n° 5 (relatora: Deputada Ana Maria Resende); em turno único, o
Projeto de Lei n° 906/2003 (relator: Deputado Alberto Bejani). Passa-
se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei n os 381, 455, 731, 763, 783, 822, 834,
851, 858, 874, 881, 905, 910, 912, 914, 936, 730 e 753/2003, com a
Emenda n° 1 (relatora: Deputada Marília Campos); 733/2003 (relator:
Deputado André Quintão); 443, 488, 820, 869, 872, 879, 901, 917 e
923/2003 (relator: Deputado Alberto Bejani); 475, 760, 772, 775, 797,
857, 860, 897, 911, 967, 995 e 908/2003, com a Emenda n° 1, (relator:
Deputado Elmiro Nascimento); 726, 821, 856 e 891 e 825 e com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Alencar da Silveira Jr.). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
1.535, 1.536, 1.590, 1.594 e 1.595/2003. Registra-se, nesta
oportunidade, a presença da Deputada Marília Campos. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado, em
que solicita reunião desta Comissão com a Comissão de Direitos
Humanos, na cidade de Ponte Nova, destinada a audiência pública
para apurar denúncias de exploração de mão-de-obra adulta e infantil
e outras irregularidades trabalhistas na Empresa Gina; Célio Moreira,
em que solicita audiência pública para discutir as condições de
funcionamento do Centro de Triagem e Encaminhamento Social e do
Centro de Referência Estadual do Migrante, de Belo Horizonte, e seja
realizada visita da Comissão aos centros mencionados; Manha
Campos, em que solicita seja marcada visita desta Comissão à
Presidência da CEMIG, a fim de discutir o trabalho terceirizado na
referida empresa, e seja convidada a Delegacia Regional do Trabalho;
e seja realizada audiência pública com o objetivo de analisar a
situação do mundo do trabalho no setor de saneamento, esgoto,
captação e distribuição de água no Estado. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - André Quintão - Elmiro Nascimento -

Manha Campos.	
1	

-

ATA DA 25 a REUNIAO ORDINARIA DA COM ISSAO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 22/1012003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Mauro Lobo, Doutor Viana, José Henrique e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. João Paulo Cunha,
Presidente da Câmara dos Deputados; Romeu Scarioli, Presidente do
BDMG; Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de Negócios do
Escritório Gutierrez da CEF; e Deusdedith Aquino, Chefe de Gabinete
do Presidente do Sistema FIEMG, publicados no 'Diário do
Legislativo" do dia 16110/2003, e ofício do Sr. Hermes Ricardo Matias
de Paula, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação do Ministério da Educação, publicado no"Diánio do
Legislativo" do dia 17/10/2003. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei n° 916/2003, no 1° turno (Deputado José
Henrique), e Projeto de Lei Complementar 36/2003, no 1° turno
(Deputado Sebastião Helvécio). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente faz retirar
da pauta os Projetos de Lei n

os 311/2003 e 708/2003 por não
cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são
aprovados, os pareceres pela aprovação, no 1 1 turno, dos Projetos de
Lei n

os 583/2003 na forma do Substitutivo n° 2, apresentado, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1 da Comissão de Política Agropecuária e
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Agroindustrial (relator: Deputado Doutor Viana); 76712003 na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Ermano Batista), e 94412003 (relator: Deputado Doutor
Viana) e pela rejeição, no P turno, dos Projetos de Lei n

o
s 785/2003 e

337/2003 (relator: Deputado Doutor Viana). O parecer sobre o Projeto
de Lei n° 406/2003, no 1° turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Doutor Viana.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é rejeitado o Requerimento n° 1.609/2003.
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, 29 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - Mauro Lobo - Chico

Simões - José Henrique - Jayro Lessa.
ATA DA 24 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 22110/2003
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lúcia Pacífico, Antônio Júlio, Maria Tereza Lara e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este à Deputada Vanessa Lucas, por indicação da
Liderança do PSDB), 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 a matéria constante da pauta. A Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: no P turno, Projetos de Lei n os 97 e
221/2003 (Deputado Antônio Júlio); 938/2003 (Deputado Irani
Barbosa) e 1.06212003 (Deputada Maria Tereza Lara) e no 2° turno,
Projeto de Lei n° 101/2003 (Deputada Maria Tereza Lara). Registra-se
a presença da Deputada Vanessa Lucas. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, no 1° turno, o parecer pela aprovação do
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Projeto de Lei no 316/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado, em turno único, o Requerimento n° 1.589/2003. Passa-se à
3° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos desta Comissão (4), solicitando
sejam enviados votos de congratulações à Presidência da AMIS pela
realização da 17' Convenção Mineira de Supermercados; seja
realizada audiência pública desta Comissão para discutir questões
relativas aos supermercados de Minas Gerais; que sejam enviadas as
notas taquigráficas da audiência pública do dia 8/10/2003 à Ministra
das Minas e Energia e ao Governador do Estado; dos Deputados Biel
Rocha, pleiteando seja pedido ao Presidente da CEMIG que tome
providências com vistas ao não-fechamento do posto de atendimento
ao consumidor da cidade de Caeté; Maria Tereza Lara (2), solicitando
a realização de audiência pública desta Comissão para discutir
questões relativas à telefonia fixa em Minas Gerais; e seja formulado
apelo ao Secretári Executivo da Promotoria deDefesa do Consumidor
para que faça cumprir o disposto na Lei n° 14.090, de 6/12/2001.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a a lavratura da ata e encerrra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara - Vanessa Lucas -

Antônio Júlio.
ATA DA 27° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 22/10/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria Olivia, Biel Rocha e Chico Rafael, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Chico Rafael, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
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reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. e
comunica o recebimento de ofício da Câmara Temática de Legislação,
esclarecendo que a referida Câmara tem por objetivo identificar e
propor adequações na legislação turística para o ordenamento e
normatização das atividades turísticas no País, que se encontra sob a
coordenação da Gerente de qualificação dos serviços turísticos do
Ministério do turismo, e comunicando que a próxima reunião será no
dia 11/11/2003, às 14 horas, no auditório da EMBRATUR, em Brasília.
A Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 1.026/2003, no
1° turno, para cuja relatoria designou a Deputada Maria Olivia. Passa-
se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 633/2003 (relator:
Deputado Paulo Cesar). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Laudelino Augusto.

ATA DA 25 o REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM
23/10/2003

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Neider
Moreira, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei n°
68912003, do Deputado Fábio Avelar, que dispõe sobre a política
estadual de incentivo à pesquisa e a preparação e utilização de
produtos fitoterápicos. Em seguida, comunica o recebimento de
convite, feito pela Prefeitura de Belo Horizonte, para participar do
lançamento do Projeto de Cooperação Internacional envolvendo a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Universidade Federal de
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Minas Gerais e diversos países da Comunidade Européia. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designa os relatores citados a seguir: no 1° turno, Projeto de Lei
n

os 919/2003 (Deputado Fahim Sawan); e 1.040/2003 (Deputado
Carlos Pimenta); e, em turno único, Projeto de Lei n° 1.105/2003
(Deputado Neider Moreira). A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados: Registra-se a presença das Sras.
Maria Helena Lemos Gontijo, Diretora de Assistência Farmacêutica da
SES; Teresinha de Fátima Póvoa, Diretora de Vigilância em
Medicamentos e Produtos da SES; Thais Vianna de Freitas, Diretora
de Pesquisa e Desenvolvimento da FUNED; Cláudia Gontijo Silva,
Chefe da Divisão de Ciência Farmacêutica da Diretoria de Pesquisa e
Desenvolvimento da FUNED; e dos Srs. Sílvio Dias Pereira Neto,
Diretor de Desenvolvimento e Serviços Tecnológicos do CETEC;
Fernando Antônio Madeira, Coordenador do Setor de Materiais
ópticos e Eletrônicos do CETEC; João Faria Macedo, Pesquisador da
EPAMIG; limar Bastos, Presidente da FEAM; João Alfredo Balieiro, do
IEF; e Leonardo Fernandes, da EMATER, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Fahim
Sawan e Gustavo Valadares, em que solicitam seja realizado debate
público desta Comissão para discutir a prevenção às drogas no
âmbito do Estado; Ricardo Duarte, em que solicita seja realizada
audiência pública para discutir propostas do Centro Mineiro de
Toxicomania por ocasião dos 20 anos de sua criação; Neider Moreira,
em que solicita seja realizada audiência pública para debater o
fornecimento de medicamentos aos pacientes de Fibrose Cística -
Mucoviscidose -, ampliação do ambulatório Centro Geral de Pediatria -
CGP - e triagem neonatal; Doutor Viana, em que solicita seja realizada
audiência pública, em caráter de urgência, para discutir o corte no
orçamento da União de R$5.000.000.000,00, que seriam destinados à

rs



assistência à saúde e foram transferidos para o Programa de
Combate à Fome. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia
28110/2003, às 1 5h30min, no auditório, com a finalidade de se discutir
o fechamento do pronto socorro do Hospital São José, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Carlos Pimenta.

ATA DA 2P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 23/10/2003

As 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados,
Ermano Batista, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares, Leonardo
Moreira, Leonídio Bouças e Weliton Prado, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio Carlos
Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Leonídio Bouças, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência suspende a
reunião para que a reunião conjunta das Comissões de Segurança
Pública, Defesa do Consumidor e Fiscalização Financeira
Orçamentária possa ser aberta. As 10 horas são reabertos os
trabalhos com a presença dos Deputados Bonifácio Mourão, Gilberto
Abramo, Weliton Prado Ermano Batista, Gustavo Valadares e
Leonídio Bouças. O Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 1.170 e 1.18212003
(Deputado Ermano Batista); 1.149 e 1.173/2003 (Deputado Gustavo
Valadares); 1.171, 1.168, 1.172/2003 e Projeto de Lei Complementar
n° 43/2003 (Deputado Gilberto Abramo); 1.174/2003 (Deputado
Leonardo Moreira); 1.16712003 (Deputado Bonifácio Mourão); e 953,
1.166, 1.169, 1.175 e 1.176/2003 (Deputado Leonídio Bouças). Passa-
se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
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ilegalidade dos Projetos de Lei nos 644 e 663/2003 (relator:
Deputado Bonifácio Mourâo); 642, 1.044 e 1.137/2003 (relator:
Deputado Ermano Batista), registrando-se o voto contrário do
Deputado Weliton Prado aos Projetos de Lei n os 642 e 644/2003.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1°
turno, do Projeto de Resolução n° 1.114/2003 na forma do Substitutivo
n° 1; dos Projetos de Lei n os 615/2003 na forma do Substitutivo n° 1;
657/2003 este com as Emendas de n os 1 a 5; 850/2003 com a
Emenda n° 1; 898/2003 na forma do Substitutivo n° 1; 1.017/2003 com
a Emenda n° 1; e 1.121/2003 (relator: Deputado Ermano Batista);
Projeto de Lei Complementar n° 41/2003 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão); Projetos de Lei n os 878/2003 na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Leonardo Moreira); 953/2003 (relator: Deputado
Leonídio Bouças); e 990/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Ermano Batista, que conclui pela antijuridicidade,
pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Resolução
n° 1.142/2003 no 1 0 turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Weliton Prado. O parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.122/2003 no 1 0 turno, deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Leonídio
Bouças. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Bonifácio Mourão, que conclui pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n°695/2003 no 1°
turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Leonídio
Bouças. E aprovado o requerimento que solicita seja convertido em
diligência ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas
Gerais - CREA-MG - o Projeto de Lei n° 984/2003 (relator: Deputado
Weliton Prado, em virtude de redistribuição). Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Ermano Batista, que conclui pela
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do
Projeto de Lei n° 973/2003 no 1° turno, o Presidente defere o pedido
•de vista do Deputado Gilberto Abramo. Na fase de discussão dos
pareceres do relator, Deputado Ermano Batista, que concluem pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de
Lei n

o
s 1.002/2003, 1.005/2003 com a Emenda n° 1 e 1.182/2003 no
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1° turno, o Presidente defere os pedidos de vista do Deputado
Weliton Prado. São aprovados os requerimentos que solicitam sejam
convertidos em diligência ao Secretário de Governo os Projetos de Lei
n

o
s 1.143 (relator: Deputado Durval Angelo) e 1.144/2003 (relator:

Deputado Bonifácio Mourão). Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Gilberto Abramo, que conclui pela antijuridicidade,
pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.065/2003, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
Weliton Prado. E aprovado requerimento que solicita seja convertido
em diligência à Secretaria de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei
n° 1.095/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei n os 575, 1.123, 1.100, 1.138, 948
com a Emenda n°1,952, 1.041, 1.076, 1.106, 1.120, 1.141/03 (relator:
Deputado Leonídio Bouças, os quatro primeiros em virtude de
redistribuição); 576, 980 com a Emenda n° 1, 1.054, 1.077, 1.097 com
a Emenda n° 1, 1.111, 1.136, (relator: Deputado Gilberto Abramo, o
primeiro em virtude de redistribuição); 963, 1.043, 1.055 com a
Emenda n° 1, 1.063, 1.085, 1.099 com a Emenda n° 1, 1.135, 1.094
com a Emenda n° 1 e 1.129/2003 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão, os sete primeiros em virtude de redistribuição); 1.049 e
1.060/2003 ambos com Emendas que receberam o n° 1 (relator:
Deputado Ermano Batista); 1.052 com a Emenda n° 1, 1.090, 1.098
com a Emenda n° 1, 1.107, 1.119 e 1.131/2003 ( relator: Deputado
Weliton Prado, em virtude de redistribuição). E aprovado requerimento
que solicita seja convertido em diligência ao autor o Projeto de Lei n°
1.092/2003. 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, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira - Durval Angelo -

Ermano Batista - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA
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CAFEICULTURA MINEIRA, EM 23/10/2003

Às 91h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Piau, Laudelino Augusto, Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique e
Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão.
Registra-se, também, a presença dos Deputados Dilzon Meio, Dimas
Fabiano, Domingos Sávio, Doutor Viana, Elmiro Nascimento, Gilberto
Abramo, Leonardo Quintão e Ohnto Godinho. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, 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 ouvir os
convidados, que discorrerão sobre a situação da cafeicultura mineira
dando ênfase ao tema "Mercados Interno e Externo": a evolução do
consumo no Brasil e no mundo, o papel da indústria na expansão dos
mercados, o que exportar, as políticas de estoques reguladores, as
exigências do mercado consumidor, a distribuição do lucro na cadeia
de produção de café, o mercado externo e suas barreiras de entrada,
os preços ao consumidor, a fiscalização da qualidade do produto
ofertado, o consumidor e as fraudes no café, o papel da indústria na
qualidade oferecida e outros tópicos atinentes ao tema. Registra-se a
presença dos Srs. João Roberto Puliti, Presidente da Comissão de
Café da CNA e Diretor da FAEMG; Oswaldo Henrique Raiva Ribeiro,
Presidente da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de Varginha
Ltda.; Ruy Barreto, Diretor-Presidente do Café Solúvel Brasília S.A.;
Américo Sato, investidor e Diretor da CBBS - Central de Blindagens;
Carlos Alberto Gonçalves, do CEPEAD-UFMG; Rodrigo de Almeida
Pontes, Presidente da SMEA; João Nelson Gonçalves Rios,
Secretário Executivo do Certicafé, representando o Diretor do IMA;
Marcelo de Pádua Felipe, Coordenador Técnico da EMATER; José
Alberto de Alvim Braga, Assessor do Coordenador do PROCON
Estadual; e Alberto Diniz, Gerente de Operações da CONAB; os quais
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece
considerações iniciais e concede a palavra ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, relator da Comissão; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
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Passa-se á 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros
em que solicitam audiência da Comissão e das lideranças de todos os
setores da cafeicultura mineira com o Governador do Estado, os
Secretário de Estado da Fazenda e da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, para apresentarem dados, propostas e reivindicações
advindos dos trabalhos empreendidos pelos debatedores e pelos
Deputados, para que "Minas Gerais assuma o comando da política do
café"; e em que solicitam sejam feitas gestões junto ao Palácio do
Itamarati e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
para que seja feito esforço diplomático com o objetivo de amenizar ou
efetivamente derrubar barreiras comerciais internacionais abusivas,
em especial na comunidade européia, impostas ao café do Brasil;
solicitam, ainda, a inclusão de um representante do corpo diplomático
brasileiro na reunião plenária sobre "Políticas Públicas", que será
realizada pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados, dos demais
participantes e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Luiz Humberto - Dalmo Ribeiro Silva -

Elmiro Nascimento.
ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM
23110/2003

Às 10 horas e 15 minutos, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Célio Moreira e Sidinho do Ferrotaco, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Alencar da Silveira Jr, Fábio Avelar, Jayro Lessa e Jô Moraes.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Jô Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
com convidados as obras de ampliação do Aeroporto da Pampulha,
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atendendo-se a requerimento de sua autoria, e a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: faxes dos Srs. Cel.-Aviador Márcio João Zanetti,
Comandante do CIAAR; Alvaro Ibaldo Bittencourt, Assessor do DAC,
e Rita Margarete Rabelo, Chefe de Gabinete do Prefeito Fernando
Pimentel, justificando ausência à reunião. Passa-se à 3 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira, em
que solicita sejam ouvidos nesta reunião os Srs. Manoel Costa, José
Afonso Assumpção e Maria Cristina Rodrigues; e Dinis Pinheiro, em
que solicita sejam convidados os Srs. Secretários da Fazenda e
Planejamento e Gestão, Prefeitos Municipais de Belo Horizonte e
Confins, Presidente da FIEMG e representante do Ministério Público
para participarem de reunião com vistas a se discutirem as obras de
ampliação do Aeroporto da Pampulha e a situação do Aeroporto de
Confins. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os
convidados, que discorrerão sobre a matéria objeto da reunião.
Registram-se as presenças dos Srs. Wagner Antônio Soares, da
INFAAERO; Maria Cristina Rodrigues, Secretária da Regional
Pampulha; Vereador Ovídio Teixeira, da Cãmara Municipal de Belo
Horizonte; Manoel Costa, Presidente da BELOTUR; José Afonso
Assumpção, Presidente da Líder Táxi Aéreo; Marcelo Eustáquio de
Oliveira, do Sindicato Nacional dos Aeroviários; Flávio Marcus Ribeiro
de Campos, Presidente da Associação dos Amigos da Pampulha, e
Padres Manoel Silva Matos e Luiz Alcântara, da UNIP, 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 nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Gil Pereira - Adalclever Lopes.

ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 28/10/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau, Dinis
Pinheiro, Fábio Avelar e Leonardo Quintão, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes
e Manha Campos. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
acusa o recebimento das seguintes proposições, no 1° turno, para as
quais designou os relatores citados a seguir: 892/2003 (Deputado
Leonardo Quintão) e 1.082/2003 (Deputado Dinis Pinheiro). Passa-se
à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
oportunidade, é aprovado requerimento do Deputado Leonardo
Quintão, em que solicita que o Projeto de Lei n° 296/2003 seja
apreciado em último lugar. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação dos Projetos de
Lei n

o
s 296/2003, que conclui pela aprovação com a Emenda n° 3,

apresentada em Plenário (relator: Deputado Paulo Piau); 434/2003,
que conclui pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n

o
s 1 a 6

(Deputado Leonardo Quintão); 867/2003, que conclui pela aprovação
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Fábio Avelar,
que conclui pela aprovação, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n

o
s 2 a 7, do

Projeto de Lei n° 1004/2003, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário A Representação Popular n°
1/2003 é retirada da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Chico Simões, em
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que solicita seja incluído o Procurador-Geral do Ministério Público
Especial do Rio Grande do Sul entre os convidados para a reunião a
ser realizada para discutir a estruturação orgânica do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas; do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita seja realizada audiência pública para discutir a
minuta do decreto que dispõe sobre a consignação, em tolha de
pagamento, dos servidores e pensionistas da administração direta,
autarquias e fundações vinculadas ao Poder Executivo do Estado,
bem como discutir o Projeto de Lei n° 850/2003. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, amanhã, dia 29/10/2003, às 14 horas, com a
finalidade de se apreciarem os Projetos de Lei n os 890 e 1.00412003,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar - Jô

Moraes - Leonardo Quintão.
ATA DA 21 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS, EM 28/10/2003
Às 15h12min, comparecem na Sala das Comisões os Deputados

Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Manha Campos,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Paulo Piau. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a situação dos cooperativados do ramo
trabalho, que estão sendo impedidos de executar seu labor por
intervenção de órgãos governamentais e de entidades da sociedade
civil e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
dos Srs. Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente do
Tribunal de Justiça, publicado no "Diário do Legislativo" do dia
23/10/2003; Josely Ramos Pontes, Promotora de Justiça da Defesa
da Saúde, publicado no 'Diário do Legislativo" de 22/10/2003; Herbert
José Almeida Carneiro, Juiz de Direito da Vara de Execuções
Criminais do Tribunal de Justiça, publicado no "Diário do Legislativo"

s



30
de 24/10/2003; Paulo de Moura Ramos, Secretário Municipal de
Governo e Saulo Luiz Amaral, Secretário Municipal de Coordenação
de Gestão Regional Noroeste, de Belo Horizonte, agradecendo
convite para a reunião da Comissão do dia 22/10/2003 e justificando
sua ausência; Vereador João Batista Pinto, da Câmara Municipal de
Rio Pomba, encaminhando cópia de moção de apoio e solidariedade
ao Deputado Durval Angelo, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos desta Casa; representantes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra e de outras entidades,
encaminhando cópia de representação criminal referente a crimes de
tortura e abuso de autoridade, envolvendo agentes do Estado, contra
trabalhadores rurais integrantes do MST, em acampamento em
fazenda na cidade de Taiobeiras; Vicente Bispo Rodrigues,
comunicando que as denúncias feitas por ele surtiram efeito no Fórum
da Comarca de Januária; e fax da Sra. Marilza Geralda do
Nascimento, Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do
Trabalho da 3 a Região, indicando o Sr. Geraldo Emediato de Souza,
Procurador do Trabalho, como seu representante para participar da
reunião. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
1.042/2003, no 10 turno, para cuja relatoria indicou o Deputado
Roberto Ramos. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Roberto Ramos, solicitando sejam encaminhadas, às
autoridades que menciona, cópias das notas taquigráficas da reunião
do dia 27/10/2003 e da filmagem realizada por esta Comissão e pelo
Ministério Público, com imagens que comprovam a formação de
milícia armada no Município de Montes Claros. A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos
Srs. Deivson Oliveira Vidal, Presidente da Cooperativa de Núcleo
Avançado e Tecnológico Ltda. - COOPERNAT -; Heliane Gomes
Azevedo e Vlader Marden Mendes, respectivamente Presidente e
advogado da Cooperativa de Tecnologia Empresarial e Educacional
Ltda. - COOPTEE -; Carlos Alberto Menezes de Calazans, Delegado
Titular da Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais; Osmani
Teixeira de Abreu, Vice-Presidente da FIEMG, representando o Sr.
Robson Braga de Andrade, Presidente dessa entidade; Orlando
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Tadeu de Alcântara, Presidente da Associação dos Magistrados da
Justiça do Trabalho da 3a Região - AMATRA -; Geraldo Emediato de
Souza, Procurador do Trabalho, representando a Sra. Marilza Geralda
do Nascimento, Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho
da 3' Região; Geraldo Sérgio Carneiro Santos, representando a
Seção de Fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho, os quais
tomam assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Mauro Lobo - Gilberto Abrarno.

ATA DA 26 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 29/10/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Mauro Lobo, Chico Simões, Doutor
Viana e José Henrique, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Marília Campos e Paulo Piau.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Jayro Lessa, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 43, 311, 674, 708, 679,
410 e 583/2003, no 1° turno (Deputado Chico Simões); 1.118, 473,
1.101 e 889/2003, Projeto de Lei Complementar n° 36/2003, no 1°
turno, e Projeto de Resolução n° 1.151/2003, em turno único
(Deputado Sebastião Helvécio); Projetos de Lei n

o
s 337, 406, 538,

539, 932 e 568 e 867/2003, no 1° turno, e 542/2003, no 2 0 turno
(Deputado Doutor Viana); 631 e 629/2003, no 1° turno, e 838/2003, no
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20 turno, e Projeto de Resolução n° 1.150/2003, em turno único
(Deputado Jayro Lessa); Projetos de Lei n os 1.116, 221, 481, no 1°
turno, 837, no 20 turno, e 1.078/2003, 1° turno (Deputado Mauro
Lobo); Projetos de Lei nos 1.117, 916 e 8/2003, no 10 turno, e
836/2003, no 20 turno, (Deputado José Henrique); e Projeto de Lei n°
1.004/2003, no 1° turno, (Deputado Ermano Batista). Passa-se à ?
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A
Presidência faz retirar da pauta os Projetos de Lei n

o
s 1.004 e

1.078/2003, por não cumprirem pressupostos regimentais. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, dos Projetos de Lei nos
63112003 (relator: Deputado Jayro Lessa) e 697/2003 (relator:
Deputado Ermano Batista); no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
43/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Chico Simões); 31112003 com a Emenda n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n

o
s 2 e

3, da Comissão de Segurança Pública, e com a Emenda n° 4 (relator:
Deputado Chico Simões); 406/2003 com as Emendas n

o
s 1, 2, 3, 4 e

6, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n
o
s 7 e

8 e pela rejeição da Emenda n° 5 (relator: Deputado Doutor Viana);
708/2003 com a Emenda n° 1, da Comisssão de Constituição e
Justiça, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e com as Emendas
n

o
s 2 e 4, da Comissão e Justiça (relator: Deputado Chico Simões); e

pela rejeição do Projeto de Lei n° 53912003 (relator: Deputado Doutor
Viana). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado José
Henrique, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 8/2003 no
1° turno, na forma do Substitutivo n°2, da Comissão de Administração
Pública, e com a Emenda n° 1, o Presidente defere o pedido de vista
do Deputado Chico Simões. O parecer pela aprovação do Projeto de
Lei n° 67412003 tem sua discussão adiada, atendendo-se a
requerimento do relator, Deputado Chico Simões, aprovado pela
Comissão. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Riberio Silva,
em que solicita a realização de audiência pública para debater o
Projeto de Lei n° 679/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, em
31/10/2003, às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Andrada - Sebastião Helvécio -

Dinis Pinheiro - José Henrique - Rogério Correia - Mauro Lobo -
Pastor George.	-	 -

ATA DA P REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CONTRIBUINTE, EM 29/10/2003

Às 1 Oh3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Chico Simões (substituindo à Deputada Jô Moraes, por indicação da
Liderança do PT), Ermano Batista (substituindo o Deputado Domingos
Sávio, por indicação da Liderança do BPSP), Jayro Lessa
(substituindo o Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança
do PL) e Lúcia Pacífico (substituindo o Deputado Fábio Avelar, por
indicação da Liderança do BPSP), membros da Comissão de
Administração Pública; Ermano Batista, Mauro Lobo, Jayro Lessa,
Chico Simões, Doutor Viana e José Henrique, membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária; Lúcia Pacífico, Vanessa
Lucas, Antônio Júlio e Maria Tereza Lara, membros da Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Está presente a Deputada
Marília Campos. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e informa que não há ata a
ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas Comissões.
A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Deputada Vanessa
Lucas, relatora do Projeto de Lei 1.079/2003 pela Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, solicitou a distribuição de
avulsos do seu parecer que conclui pela aprovação com a Emenda n°
1. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião conjunta, hoje, às 16h45min, determina a lavratura
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da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Antônio Andrade - José

Henrique - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Sidinho do Ferrotaco -
Dinis Pinheiro.

ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 29110/2003

As 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau, Antônio Carlos Andrada (substituindo
este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação do BPSP), Leonardo
Quintão, Fábio Avelar e Jô Moraes. Estão presentes, também, os
Deputados Adalclever Lopes, Sebastião Navarro Vieira e Marília
Campos. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo
Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 279/2003, no 2 0 turno
(relator: Deputado Paulo Piau) e 850/2003, no 1° turno (relator
Deputado Dalmo Ribeiro). 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,
o Presidente determina a distribuição de avulsos, cada um por sua
vez, dos pareceres das seguintes proposições: Projetos de Lei nos
1.004/2003, apresentando novo parecer que conclui pela aprovação
com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, e com as Emendas n

o
s 2 a 6 (relator: Deputado Fábio Avelar);

e 890/2003, que conclui pela aprovação com as Emendas n
o
s 2 a 4 da

Comissão de Constituição e Justiça, 5 e 6 e a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 2, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
virtude de redistribuição), a pedido dos respectivos relatores.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, na mesma data, às 21 horas, com a finalidade
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de se apreciarem os pareceres sobre os Projetos de Lei n

o
s 890 e

1.00412003, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Dinis Pinheiro - Fábio Avelar - Jô

Moraes.
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 29/10/2003
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria Olívia, Paulo Cesar e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Pauto Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Laudelino Augusto, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e à obtenção de informações sobre o funcionamento do Hotel
da Previdência de Araxá e o planejamento e as estratégias para a
manutenção desse empreendimento. O Presidente acusa o
recebimento dos Projetos de Lei n os 304/2003, no 20 turno, e
576/2003, em turno único (relator: Deputado Márcio Passos). Passa-
se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação do Projeto de Lei n° 1.026/2003, no 10 turno, com a
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora:
Deputada Maria Olivia). Passa-se à 2 fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 1.647,1.653, 1.669
e 1.672/2003. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Paulo Cssar, Maria Olivia e Laudelino Augusto, em que
solicitam seja enviado ofício ao Governador do Estado, com vistas à
reabertura do Hotel da Previdência de Araxá e à transferência de sua
gestão para os funcionários do IPSEMG, por meio do Sindicato dos
Servidores desse órgão; do Deputado Laudelino Augusto, em que
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solicita seja realizada audiência pública em Araxá, com os
convidados que menciona, para debater e planejar estrategicamente o
funcionamento do Hotel da Previdência, nessa cidade. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados. Registra-se a
presença dos Srs. Hélio César Brasileiro, Presidente em exercício do
IPSEMG; Andrea Myrha Guimarães, Presidente do Sindicato dos
Servidores do IPSEMG; Antônio Leonardo Lemos, Prefeito de Araxá,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Laudelino Augusto, representante do
Deputado Biel Rocha, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária de amanhã, às 9h30min, com
a finalidade de apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.004/2003, do Governador do Estado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Antônio Andrade - Biel Rocha.

ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CONTRIBUINTE, EM 29/10/2003

Às 16h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dinis Pinheiro, José Henrique, Olinto Godinho, Antônio Carlos
Andrada (substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por
indicação da Liderança do BPSP), Maria Tereza Lara (substituindo
esta à Deputada Jô Moraes, por indicação da Liderança do PT ) e
Sidinho do Ferrotaco (substituindo este o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, por indicação da Liderança do BPSP), membros da Comissão
de Administração Pública; Ermano Batista, Mauro Lobo, Jayro Lessa,
e Elmiro Nascimento, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas, Maria
Tereza Lara e José Henrique (substituindo este ao Deputado Antônio
Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão
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de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Está presente o
Deputado Leonídio Bouças. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Vanessa Lucas,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 1 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer da relatora, Deputada Vanessa Lucas,
pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.07912003 com a
Emenda n° 1. Registra-se voto contrário da Deputada Maria Tereza
Lara. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Antônio
Carlos Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n°
107912003 no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte, o Presidente defere o pedido de
vista da Deputada Maria Tereza Lara. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta,
em 30/10/2003, às 10h30min, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio -

Antônio Andrada - Weliton Prado - Dinis Pinheiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°391/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 391/2003, do Deputado Ivair Nogueira, objetiva
declarar de utilidade pública a Banda Musical Nossa Senhora do
Carmo, com sede no Município de Betim.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no diário oficial em 3/4/2003 e a seguir
encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal.
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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 seus diretores são
pessoas reconhecidamente idôneas.

Na oportunidade, verificamos também que o art. 70 do estatuto da
entidade prevê que as atividades dos seus dirigentes não serão
remuneradas, enquanto o art. 28, parágrafo único, determina que,
sendo ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
outra entidade congênere.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, portanto, óbice à
tramitação do projeto.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 39112003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 561/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 561/2003, do Deputado Fábio Avelar, objetiva
declarar de utilidade pública o Serviço de Prevenção, Resgate e
Emergência Voluntário em Rodovia, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicada em 5/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas na lei. Verificamos,
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ainda, pela leitura do § 1 0 do art. 60 do estatuto da entidade que sua
diretoria não será remunerada, enquanto o art. 55 determina que, em
caso de extinção, seu patrimônio será revertido a uma entidade
congênere.

Todavia, objetivando retificar o nome da entidade, apresentamos
emenda ao projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 561/2003 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1' - Fica declarado de utilidade pública o Serviço de Prevenção,

Resgate e Emergência Voluntário em Rodovias - PREVER -, com
sede no Município de Belo Horizonte.".

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Leonídio Bouças -Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 848/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Guarda de Congo Virgem
do Rosário, com sede no Município de ltaúna.

Após sua publicação em 26/6/2003, a matéria foi encaminhada a
esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto a seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação que instrui o processo, a

associação referida é entidade civil dotada de personalidade jurídica,
sem fins lucrativos, em funcionamento no Estado há mais de dois
anos.

Além disso, os membros de sua diretoria, de reconhecida
idoneidade, não são remunerados pelo exercício específico de suas
funções, haja vista o atestado exarado por autoridade pública
competente e anexado aos autos do processo, bem como o disposto
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nos arts. 31 e 32 do estatuto da entidade, que estabelecem,
respectivamente, a não-remuneração de seus membros e a
destinação do patrimônio, em caso de dissolução, para
estabelecimento congênere.

Dessa forma, estão atendidas as exigências constantes no art. 1° da
Lei n° 12.972, de 2717/98, que dispõe sobre a matéria, para que a
entidade em tela possa receber o pretendido título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 848/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio

Bouças - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.012/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Padre João,

visa a declarar de utilidade pública a Associação Evangélica de
Assistência Social - AEVASO -, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
assunto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Evangélica de Assistência Social é uma sociedade

civil sem fins lucrativos que desenvolve atividades essencialmente de
caráter assistencial. Assim, tem como objetivo prestar auxílio a
menores abandonados e idosos desamparados, além de oferecer-lhes
apoio moral e espiritual através dos ensinamentos cristãos.

E relevante mencionar que ela auxilia na reabilitação de usuários e
dependentes de drogas em geral e também lhes ministra cursos
profissionalizantes, visando à sua posterior inserção no mercado de
trabalho.
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Em vista do que foi apresentado, pode-se considerar a referida

entidade perfeitamente habilitada a receber o título de utilidade
pública.

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

1.012/2003.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.069/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em causa visa
a declarar de utilidade pública a Associação Ocupacional e
Assistencial dos Deficientes de Itabira, com sede nesse município.

Foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre o assunto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem por objetivo congregar pessoas

portadoras de deficiência em prol da luta pelo direito à assistência
médica especializada, à educação, ao trabalho, ao lazer e à cultura,
compreendendo sua habilitação, reabilitação e inserção na sociedade.

Além das atividades exercidas dentro de suas dependências,
promove entendimentos com setores públicos e privados, buscando a
criação de oportunidades de trabalho.

Dessa forma, julgamos meritória a declaração de sua utilidade
pública.

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

1.069/2003.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.085/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
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Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela tem
por escopo seja declarado de utilidade pública o Grupo de Teatro de
São Gonçalo do Bação, com sede no Município de Itabirito.

A proposição foi considerada, pela Comissão de Constituição e
Justiça, jurídica, constitucional e legal, tal como apresentada, e agora
vem a este órgão colegiado para deliberação conclusiva, nos termos
do art. 103, 1, "a", c/c o art. 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundado em 1999, o Grupo de Teatro São Gonçalo do Bação é uma

entidade cujo objetivo precípuo é divulgar as artes cônicas nacional e
estrangeira em vários períodos da história, com atuação em qualquer
parte do País, participando de programas e projetos culturais de
teatro, música e artesanato, e também divulgar o nome e os valores
de Itabirito e de Minas Gerais.

Dada a relevância das suas atividades, que visam à preservação da
cultura mineira, em especial, consideramos oportuna a intenção de se
lhe prestar reconhecimento público pela outorga de título estadual de
utilidade pública.

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

Projeto de Lei n° 1.085/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.086/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Elohim, com sede no Município de Betim.

Publicada em 20/9/2003, a matéria vem à Comissão de Constituição
e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação que se fez anexar ao projeto, a
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entidade mencionada no relatório é sociedade civil dotada de
personalidade jurídica, sem fins lucrativos. Em funcionamento no
Estado há mais de dois anos, conta com diretoria idônea, cujos
membros não são remunerados pelas funções que desempenham.

Dessa forma, estão atendidas as exigências elencadas no art. V da
Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a matéria, para que a
entidade em tela possa receber o pretendido título declaratório de
utilidade pública.

Ademais, está disposto em seu estatuto que os cargos da diretoria e
do conselho serão exercidos gratuitamente (art. 28) e que, em caso de
dissolução, o seu patrimônio social reverterá em benefício de uma
associação beneficente congênere (art. 30).

Conclusão
Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.08612003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.090/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

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

epígrafe tem por escopo seja declarada de utilidade pública a
Associação Beneficente Cultural e Desportiva 51 Pargos - ABCD51 P -

com sede no Município de Itapecerica.
O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de

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

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, 'a', c/c o art. 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação
A associação em referência é uma entidade civil fundada em março

de 2002, dotada de personalidade jurídica, cujo objetivo é prestar
assistência a pessoas comprovadamente carentes, sem distinção de
sexo, idade, cor, credo político ou religioso, especialmente ao idoso, à
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criança e ao adolescente; ao portador de AIDS, hanseníase e outras
enfermidades. Também difunde a cultura e o esporte, e combate o
uso de drogas através de campanhas educativas e o desemprego.

Essa valiosa contribuição de organização civil para com o poder
público, no exercício de seus deveres constitucionais, nos leva a
considerar oportuna a intenção de outorgar-lhe o título estadual de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.090/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.140/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento, do Deputado Wanderley Ávila, tem por
objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação das
Voluntárias Amigas da Santa Casa de Caridade de Diamantina, com
sede no Município de Diamantina.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
3110/2003, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de
ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos art. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe

sobre a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade pública
estadual a entidade constituída ou em funcionamento no Estado, com
o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, desde
que possua personalidade jurídica e seja comprovado por autoridade
competente, nos termos do parágrafo único do referido artigo, que
está em funcionamento há mais de dois anos e que os seus diretores,
de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de
seus cargos.

A respeito dessas exigências, cumpre esclarecer que elas foram
atendidas, não havendo, portanto, óbice à tramitação do projeto.



45
Vale ressaltar, ainda, que os arts. 7 1, parágrafo único, e 19, § 2°,

do estatuto da entidade, guardando coerência com a natureza de suas
atividades, prevêem, respectivamente, que as atividades dos
dirigentes e Conselheiros ou instituidores, bem como as dos sócios,
serão gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
bonificação ou vantagem; e, em caso de ser ela dissolvida, o seu
patrimônio remanescente será destinado a outra instituição congênere
do mesmo município, com personalidade jurídica e devidamente
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

No entanto, tendo em vista a omissão, no texto do art. 1° do projeto,
da sigla AVASC, que integra a denominação oficial da entidade,
apresentaremos adiante emenda saneadora.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.140/2003 com a Emenda n° 1, nos
termos que se seguem.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação das

Voluntárias Amigas da Santa Casa de Caridade de Diamantina -
AVASC -, com sede nesse município.".

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Leonídio Bouças - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.145/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.145/2003, de autoria do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, objetiva declarar de utilidade pública a Associação
para Desenvolvimento Social dos Bairros Nossa Senhora Aparecida e
Salvador - ADSBNSAS -' com sede no Município de Campos Altos.

Publicada, a proposição foi encaminhada a este colegiado, a que
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
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n° 1.145/2003 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972,
de 27/7/98, especialmente em seu art. 1°.

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais
normas e, particularmente, verificamos que o art. 26 do estatuto da
entidade prevê serem as atividades dos Diretores e dos Conselheiros
exercidas gratuitamente, e o art. 28 determina que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a outra
instituição congênere que esteja registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.145/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.146/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei

ora analisado pretende seja declarada de utilidade pública a
Associação Comunitária Santo Expedito dos Moradores da Rua
Ventosa, com sede no Município de Santo Antônio do ltambé.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos ocupados.

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.

Além da observância dos requisitos legais, verificamos que o art. 14
do seu estatuto prevê que os membros da diretoria não podem
perceber remuneração pelo desempenho de suas funções e o
parágrafo único do art. 39 determina que, em caso de dissolução da
entidade, seu patrimônio reverterá a outra congênere.
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Conclusão

Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.14612003.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.154/2003
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
Associação Imaculada Conceição, com sede no Município de
Divinópolis.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no diário oficial, em 10/10/2003 e, a seguir,
encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem
preliminarmente seus aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Examinada a documentação que instrui os autos do processo,

constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica,
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de
sua diretoria não são remunerados e os diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Na oportunidade, verificamos ainda que o art. 28 do estatuto da
entidade dispõe que as atividades dos dirigentes e conselheiros ou
instituidores, bem como as dos sócios, serão gratuitas, sendo-lhes
vedado a obtenção de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e
o seu art. 32, estabelece que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a uma instituição congênere,
legalmente constituída e com registro no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 10 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice à
continuidade da tramitação do referido projeto.

Conclusão
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.154/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.155/2003
Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Bom
Sucesso, com sede nesse município.

A proposição foi publicada em 10/10/2003 e, a seguir, encaminhada
a esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos
do disposto no art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em

funcionamento no Estado de Minas Gerais podem ser declaradas de
utilidade pública estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de
27/7/98, a saber: devem possuir personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos, e seus diretores, de reconhecida
idoneidade, não podem ser remunerados pelo exercício de seus
cargos.

A vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se o
atendimento a tais requisitos e também, no art. 20 do estatuto da
entidade, que seus diretores e Conselheiros não serão remunerados
em razão do trabalho desenvolvido, enquanto o art. 22 determina que,
em caso de dissolução, os seus bens serão destinados a entidade
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS.

Sendo assim, não vislumbramos óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.155/2003.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio

Bouças - Gustavo Valadares.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.157/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em

epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores e Empresários do Bairro Sion - AMESION - I com sede
no Município de Belo Horizonte.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas na lei. Verificamos, ainda,
que o art. 39 do estatuto da entidade prevê a não-remuneração de
seus dirigentes e o art. 52 determina que, em caso de sua dissolução,
o patrimônio remanescente será destinado a entidade que tenha como
objetivo o desenvolvimento de atividade semelhante.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°1.157/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.162/2003
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de
Proteção à Maternidade e à Infância de Cássia - APROMIC -, com
sede nesse município.

A proposição foi publicada em 10/10/2003 e, a seguir, encaminhada
a esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos
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do disposto no art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Importante destacar que os requisitos pelos quais as sociedades

civis constituídas ou em funcionamento no Estado de Minas Gerais
podem ser declaradas de utilidade pública estão previstos no art. 1° da
Lei n.° 12.972, de 27/7/98, a saber: devem possuir personalidade
jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos, e seus
diretores, de reconhecida idoneidade, não podem ser remunerados
pelo exercício de seus cargos.

Em exame à documentação anexada ao projeto, constata-se o
atendimento a tais requisitos e, ainda, verifica-se que o art. 31 do
estatuto da entidade prevê que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente reverterá a favor de outra entidade
congênere, devidamente constituída e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, enquanto o art. 29 determina que não
serão concedidas remuneração ou vantagens a dirigentes,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores.

Sendo assim, não encontramos óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.° 1.162/2003.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.165/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por

objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação dos Artistas
de Contagem, com sede nesse município.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 11/10/2003
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
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A instituição em referência, dotada de personalidade jurídica e

sem fins lucrativos, encontra-se em funcionamento no Estado há mais
de dois anos, e os seus Diretores, reconhecidamente idôneos, não
são remunerados pelo exercício de seus cargos.

E oportuno trazer à baila os arts. 23, parágrafo único, e 32 do seu
estatuto, por estabelecerem, respectivamente, que as atividades dos
dirigentes, bem como as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-
lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou
vantagens, e que, sendo ela dissolvida, o patrimônio remanescente
reverterá a outra entidade congênere, juridicamente constituída e
indicada em assembléia geral.

Por fim, afirmamos que, à vista da documentação juntada aos autos
do processo, a entidade em questão atende aos requisitos enunciados
pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que possa ser declarada de
utilidade pública estadual.

No entanto, tendo em vista a omissão, no texto do art. l° do projeto,
da sigla AAC, que integra a sua denominação oficial, apresentaremos
adiante emenda saneadora.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.165/2003 com
a Emenda n° 1, nos termos que se seguem.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Artistas de Contagem - AAC -com sede no Município de Contagem.".
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.169/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.169/2003, de autoria da Deputada Cecilia

Ferramenta, objetiva declarar de utilidade pública a Creche Berçário
Jardim de Luz - CBJL -, com sede no Município de Ipatinga.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para ser examinada
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preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c O art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista
na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Além do mais, o parágrafo único do art. 21
do seu estatuto determina que, sendo ela dissolvida, os bens
remanescentes serão destinados à sua mantenedora, Comunidade
Espírita Amor e Luz - CEAL - ou a outra entidade pública, e o art. 30
prevê a não-remuneração de sua diretoria.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.169/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.171/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei ora analisado

pretende declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Vargem Alegre, com sede nesse
município.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada e a seguir encaminhada a esta Comissão, a fim
de se examinarem preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional
e legal.

Fundamentação
Em exame à documentação que instrui os autos do processo,

constatamos que a referida entidade 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
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reconhecidamente idôneas.

Verificamos, ainda, que o § 2 0 do art. 11 do seu estatuto prevê a
não-remuneração de sua diretoria e o parágrafo único do art. 33
determina que, sendo ela dissolvida, o seu patrimônio serão destinado
a outra congênere.

Foram cumpridas, portanto, entre outros, os requisitas estipulados
pela Lei n° 12.972, de 2717198, que disciplina a matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.171/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio

Bouças - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N-

1.175/2003
Comissão de Constituição e Justiça

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

em tela tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
Associação dos Dependentes de Hemoderivados de Uberlândia -
ASDHU -, com sede nesse município.

A proposição foi publicada em 16/10/2003 e, a seguir, encaminhada
a esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos
do disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Importante destacar que os requisitos pelos quais as sociedades

civis constituídas ou em funcionamento no Estado de Minas Gerais
podem ser declaradas de utilidade pública estão previstos no art. l°da
Lei n° 12.972, de 27/7/98, a saber: devem elas possuir personalidade
jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos, e seus
diretores, de reconhecida idoneidade, não podem ser remunerados
pelo exercício de seus cargos.

Pelo exame da documentação anexada ao projeto, constata-se o
atendimento a tais requisitos, e, ainda, verifica-se no parágrafo único
do art. 12 do estatuto da entidade que, em caso de dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a outra instituição
congênere, com personalidade jurídica e que esteja registrada no
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Conselho Nacional de Assistência Social, devendo essa decisão ser
homologada pela Assembléia Geral, e o art. 15 prevê que as
atividades dos dirigentes e dos Conselheiros não serão remuneradas;
não há, portanto, óbice à tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.175/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°272/2003

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe
institui mecanismos de incentivo ao ingresso de setores etnorraciais
historicamente discriminados em estabelecimentos de ensino público
estadual de ensino superior. Anexados à proposição, por guardarem
semelhança, tramitam os Projetos de Lei n os 580, 662, 951 e
1.177/2003.

Publicado em 20/3/2003, o projeto foi analisado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucional idade na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Em seguida, a matéria foi
encaminhada a esta Comissão, à qual compete, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, V, do Regimento Interno, analisá-la em seus
aspectos de mérito.

Fundamentação
A matéria em discussão nesta Comissão inclui-se entre as de maior

relevância para a construção de um marco legislativo que permita ao
Estado a adoção de ações com vistas à promoção de políticas
públicas eqüitativas que possibilitem a superação de formas históricas
de discriminação existentes no país.

O princípio da eqüidade, como bem acentua John Rawis, um dos
mais importantes teóricos do direito no século XX, na sua obra-prima
"Uma Teoria da Justiça" (São Paulo: Martins Fontes, 1997, págs. 114
e seguintes.) está diretamente associado ao princípio da diferença.
Juntos, esses princípios permitem que o legislador e o governante
adotem como fundamento para a política social a busca da superação
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dos desequilíbrios sociais, a partir da posição hipotética do "menos
favorecido". Nesse aspecto, é importante ressaltar que a sociedade
justa não se move estritamente dentro dos ditames do princípio da
igualdade. Levado ao extremo e transposto para o campo das
políticas sociais , esse princípio - fundamento da democracia política -
transforma-se em um vigoroso obstáculo para o próprio crescimento
da sociedade, pois, como nota John Rawls, "a igualdade de
oportunidades significa uma chance real de deixar para trás os menos
afortunados em sua busca pessoal de influência e posição social".

Para o autor, de quem adotamos a concepção teórica como
fundamento para o desenvolvimento dessa argumentação, a
distribuição dos bens e valores sociais pode ser conduzida de forma
desigual, desde que essa desigualdade traga vantagens para todos.
Esse é o primeiro dos dois princípios de Justiça por ele definidos:
"Todos os valores sociais - liberdade e oportunidade, renda e riqueza,
e as bases sociais da auto-estima - devem ser distribuídos
igualitariamente, a não ser que uma distribuição desigual de um ou de
todos esses valores traga vantagens para todos".

Acentuamos esse último aspecto da proposição: a igualdade de
oportunidades subordina-se sempre ao interesse de toda a
coletividade. Dessa forma, não se admite igualdade quando o seu
principal resultado é a manutenção ou o aprofundamento da miséria
ou da pobreza, em prejuízo de toda a sociedade.

Trazendo a discussão para o caso concreto da situação social no
Brasil, podemos afirmar que, sem sombra de dúvida, a persistência de
elevados índices de miséria representa um prejuízo para toda a
sociedade. Simetricamente, podemos defender o argumento de que
todas as ações que combatem a miséria, ainda que de forma
direcionada para os focos onde a sua presença é mais aguda e
persistente, são benéficas para toda a sociedade e, portanto, atendem
ao princípio de justiça antes exposto. Esse argumento afasta a
possibilidade de defesa de posições extremamente igualitárias, que
conduzem apenas à manutenção ou ao aprofundamento da
desigualdade original.

Ricardo Paes de Barros e Rosane Silva P. de Mendonça, em
trabalho que já se tornou referência nos estudos sobre desigualdade
no Brasil - "Os determinantes da desigualdade no Brasil", IPEA, 1995-
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demonstram claramente a relação entre o nível salarial e o número
de anos de estudo do trabalhador: para cada ano adicional de estudo
nos níveis elementares, obtém-se, em média, um acréscimo salarial
de cerca de 15%. Esses valores podem ser ainda mais elevados nos
níveis médio e superior de escolaridade.

Os mesmos autores, agora na companhia de Ricardo Henriques,
demonstram, a partir de cuidadosa pesquisa empírica, que:

"Na hipótese de eliminação da heterogeneidade educacional
obteríamos uma redução de 40% na desigualdade salarial, mostrando
que a educação responde por 213 de todas as fontes que somos
capazes de identificar. O impacto do aumento de um ano de
escolaridade secundária sobre os salários seria de 12% e o de um
aumento equivalente na escolaridade primária aproxima-se de 9%"
em "Pelo fim das décadas perdidas - educação e desenvolvimento
sustentado no Brasil", IPEA, Texto para Discussão n° 857, jan. 2002).

Há, também, um outro importante aspecto da questão, que devemos
ressaltar: a extrema desigualdade existente no que diz respeito ao
acesso à educação, entre os diversos grupos raciais que compõem a
sociedade brasileira. Para que melhor compreendamos a questão,
devemos nos deter na análise de alguns dados do Censo 2000,
sistematizados no "Atlas IDH2000", publicado conjuntamente pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD -'
Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas - IPEA - e Fundação
João Pinheiro - FJP.

Em primeiro lugar, notamos que, em Minas Gerais, a média de anos
de estudo de adultos brancos é 42% superior a de adultos negros;
enquanto os brancos permanecem na escola por 6,4 anos, os negros
permanecem por apenas 4,5 anos. Quando se analisa o acesso ao
nível superior de escolaridade, os dados apenas confirmam o
aprofundamento da desigualdade entre as raças. Examinando-se a
população do Estado a partir de dois critérios - raça e idade -'
percebemos que o percentual de jovens negros que freqüentam as
escolas de nível superior está em torno de um quinto (19,33%) do
percentual de jovens brancos, na idade compreendida entre 18 e 22
anos. Ou seja, enquanto cerca de 10,6 % dos jovens brancos
freqüentam o 30 grau, apenas cerca de 2% dos jovens negros, na
mesma faixa etária, o fazem.
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Nelson do Valie Silva e Ricardo Hasenbalg ("Tendências da

desigualdade educacional no Brasil", em "Revista Dados", v. 43, n° 3,
de 2000), estudando a questão em nível nacional, apontam para
conclusões bastante parecidas com aquelas a que chegamos quando
examinamos a realidade mineira, o que demonstra a amplitude e a
persistência da desigualdade entre as raças no que diz respeito ao
acesso à educação. Segundo eles:

"Em 1976 a escolaridade média da população branca era quase dois
anos maior que a do grupo não branco (cores preta e parda
consideradas em conjunto), apresentando 4,5 e 2,7 anos de estudo,
respectivamente. Ao longo do período considerado, essa diferença,
em termos absolutos, aumenta para 2,1 anos, como se constata em
1998. Contudo, a diferença relativa entre os grupos de cor diminui, já
que a média de escolaridade dos não brancos, que representava
58,9% da dos brancos em 1976, passa a ser de 69,0% em 1998.
Pode-se, então, concluir que ocorreu no período uma ligeira
convergência educacional entre brancos e não brancos. Todavia, -
ressaltam os autores - as diferenças educacionais dos grupos de cor
não serão eliminadas até que ocorra uma igualação das
oportunidades de acesso de brancos e não brancos aos níveis de
ensino mais elevados".

A mesma discussão pode ser transposta, sem grandes diferenças,
para o grupo de pessoas portadoras de deficiência - PPD -, ou
pessoas portadoras de incapacidades - PPI. Amplo estudo
recentemente divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - "Retratos da
Deficiência no Brasil" -, disponível no site www.fgv.br/cps -, mostra
que a desigualdade no acesso à educação, especialmente nos
momentos da alfabetização, constitui um sério problema para os
portadores de deficiência. Esse mesmo estudo demostra que no grupo
dos portadores de deficiência a escolarização média é cerca de um
ano menor do que aquela dos não deficientes. Se considerarmos que
a escolarização média no Brasil está em torno de 5,87 anos e que em
Minas Gerais em torno de 5,62 anos, segundo dados do Censo 2000,
podemos concluir que a defasagem apontada representa cerca de
20% da média de escolarização em relação à população total. Essa
defasagem pode, também, ser associada à desigualdade salarial
existente entre o grupo de portadores de deficiência e os não-
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portadores, como fazem os autores. Também aqui, portanto, a
necessidade de políticas eqüitativas, compensatórias, se faz presente.

Em síntese, o argumento que fundamenta este parecer sustenta-se:
no reconhecimento da existência de profundas desigualdades sociais
no Brasil, no que se refere ao acesso à educação; na aceitação do
princípio de justiça, que se fundamenta na eqüidade, manifesto pela
desequilíbrio em favor dos menos favorecidos.

Examinando-se os processos anexados ao Projeto de Lei n°
272/2003, percebemos a convergência das iniciativas dos autores
quanto à justa preocupação em desenvolver mecanismos que
permitam o atendimento dos dois aspectos acima mencionados.

O Projeto de Lei n° 1.17712003, do Deputado Miguel Martini, prevê a
destinação de SO% das vagas nas universidades públicas estaduais
para alunos egressos da rede pública. O Projeto de Lei n° 662/2003,
da Deputada Ana Maria Resende, bastante semelhante, prevê que
50% das vagas da UNIMONTES sejam destinadas a alunos carentes
da rede pública estadual instalada nas regiões dos vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas. Também esse é, em
síntese, o objetivo do Projeto de Lei n° 951/2003, da Deputada Jô
Morais. Essas proposições, todas elas meritórias, apenas confirmam,
na visão dos legisladores, uma realidade presente em todo o Brasil: a
clara inversão da distribuição de alunos entre as redes pública e
privada, quando se examinam os níveis médio e superior de ensino.
Dados da Pesquisa Nacional de Domicílios - PNAD 2002 - mostram
que, no segundo grau, cerca de 80% dos alunos estudam na rede
pública e 20 % na rede privada, na Região Sudeste do Brasil,
enquanto que no ensino superior essa proporção é exatamente a
inversa. Acreditamos, no entanto, que dada a composição da pobreza
no Brasil, o objetivo dos projetos, que buscam priorizar os alunos
carentes, pelo pressuposto de que estes estudam na rede pública,
está atendido na nova concepção proposta no substitutivo que
apresentamos.

O Projeto de Lei n° 580/2003, da Deputada Marília Campos, por sua
vez, estabelece que 5% das vagas serão destinadas a pessoas
portadoras de deficiência. A necessidade de se dar à matéria um
tratamento global é visível: se adotarmos um critério simplesmente
acumulativo, além da incompatibilidade de parâmetros entre os
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projetos, teremos a destinação de 75% das vagas nas universidades
- somando-se aos projetos mencionados os 20% de vagas previstos
para os não brancos - para algum grupo específico.

Devemos, também, considerar o que ocorreu recentemente no
Estado do Rio de Janeiro, quando a instituição de políticas de cotas
para grupos raciais acabou sendo inviabilizada por ações judiciais.
Esse fato provocou uma mudança na concepção da política de cotas,
que passou a adotar como primeiro parâmetro a situação de carência
do candidato, conforme se percebe no texto da Lei n° 4.151, de
4/9/2003, que "institui nova disciplina sobre o sistema de cotas para
ingresso nas universidades públicas estaduais e dá outras
providências".

Assim sendo, optamos por apresentar, ao final deste parecer, o
Substitutivo n° 2, em que procuramos sistematizar a matéria sob essa
nova ótica. Nesse substitutivo objetivamos, também, homogeneizar o
tratamento dos conceitos, de forma compatível com os adotados nos
dados e documentos oficiais, para que haja o mínimo de dificuldade
na interpretação da lei. Utilizamos como parâmetro principal a
situação de pobreza, tal como se define nos censos populacionais e
como se aceita na doutrina corrente: considera-se pobre o indivíduo
que tenha renda "per capita" inferior a meio salário mínimo vigente,
calculando-se essa renda pela divisão do montante total auferido pelo
grupo familiar pelo número de indivíduos desse mesmo grupo.

Segundo os dados dos censos de 1991 e de 2000, o percentual de
pobreza em Minas Gerais caiu de 41,74% para 29,77% no período.
Este patamar - 30% - indica uma tendência histórica e persistente na
sociedade brasileira. Há, no entanto, um dado adicional que deve ser
trazido para a argumentação, como forma de justificar algumas das
propostas apresentadas no substitutivo: quando se observam os
indicadores de pobreza na metade setentrional do Estado -
especialmente nas regiões do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do
Mucuri - verifica-se que eles crescem de forma geométrica.
Microrregiões como a de Salinas, por exemplo, apresentam, em
média, 68,65 % de indivíduos pobres. O Município de Monte Formoso,
situado no Jequitinhonha, na microrregião de Almenara, apresenta,
segundo o Atlas IDH 2000, o maior contingente percentual de pobres:
naquela localidade, 85% da população sobrevive com uma renda "per
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capita" inferior a meio salário mínimo. A concentração da pobreza
fica melhor visualizada no mapa que apresentamos em anexo a este
parecer.

Por outro lado, percebemos, também pelo mapa em anexo, que
existem em vários pontos do Estado localidades com baixo percentual
de jovens freqüentando o 3 0 grau, ainda que a concentração, como é
de se esperar, esteja nas regiões antes mencionadas. Esse fato nos
sugere a possibilidade de políticas diferenciadas entre a UEMG e a
UNIMONTES, dada a área de abrangência de sua atuação. Nesse
sentido, acreditamos ser justa uma reserva de vagas da ordem de
40% para a UEMG, de acordo com os níveis médios de pobreza no
Estado, e uma reserva da ordem de 50% para a UNIMONTES, que
atua em regiões de predominante pobreza.

Essas propostas estão incluídas no substitutivo que apresentamos
ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, e pela aprovação do Projeto de
Lei n° 272/2003 na forma do Substitutivo n° 2, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 2
Institui reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas

Gerais - UEMG - e na Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e a

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - destinarão
cotas mínimas de vagas nos cursos por elas oferecidos aos
candidatos comprovadamente carentes, aos portadores de deficiência,
aos indígenas e afrodescendentes, nos termos desta lei.

Art. 20 - Para efeito desta lei, considera-se:
- carente, o candidato que comprove ter renda 'per capita",

calculada pela razão entre o rendimento familiar total e o número de
pessoas do grupo familiar residentes no mesmo domicilio, inferior a
meio salário mínimo nacional;

II - afro-descendente, o candidato que assim se declarar,
abrangendo as categorias de negro e pardo;

111 - indígena, o candidato de ascendência pré-colombiana, nos
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termos do art. 30, 1, da Lei Federal n°6.001, de 19 de dezembro de
1973- Estatuto do índio;

IV - portador de deficiência, aquele assim caracterizado conforme as
definições de deficiência estabelecidas na Lei n° 13.465, de 12 de
janeiro de 2000.

Art. 3 0 - A UEMG destinará aos candidatos carentes o percentual de
40% (quarenta por cento) das vagas oferecidas, por curso e turno.

Parágrafo único - Do percentual de vagas a que se refere o "caput"
deste artigo, obedecido o requisito da carência do candidato, 5%
(cinco por cento) serão destinadas a pessoas portadoras de
deficiência, 25% (vinte e cinco por cento) a indígenas e ai ro-
descendentes e as 10% (dez por cento) restantes aos alunos
comprovadamente carentes, nos termos do art. 2 0 , 1, desta lei.

Art. 40 - A UNIMONTES destinará aos candidatos carentes o
percentual de 50% (cinqüenta por cento) das vagas oferecidas, por
curso e turno.

Parágrafo único - Do percentual de vagas a que se refere o "caput"
deste artigo, obedecido o requisito da carência do candidato, 5%
(cinco por cento) serão destinadas a pessoas portadoras de
deficiência, 30% (trinta por cento) a indígenas e afro-descendentes e
as 15v/o (quinze por cento) restantes aos alunos comprovadamente
carentes, nos termos do art. 2 0 , 1, desta lei.

Art. 50 - O edital do processo seletivo especificará o número de
vagas destinadas aos candidatos de que trata esta lei em cada curso,
considerando-se os percentuais definidos no "caput" dos arts. 3 0 e 40 .

Parágrafo único - Sempre que a aplicação do referido percentual
resultar em número fracionário, arredondar-se-á a fração igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro subseqüente, e a
fração inferior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro anterior.

Art. 60 - Para fazer jus à reserva de vagas estabelecida por esta lei,
o candidato deverá:

- preencher os requisitos legais para admissão nas instituições
públicas estaduais de ensino superior;

II - submeter-se a processo seletivo em igualdade de condições com
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas e à
pontuação mínima exigida para a aprovação, observadas, no caso de
candidato portador de deficiência, as disposições da Lei n° 14.367, de
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19 de julho de 2002;

III - declarar expressamente sua condição e a categoria a que
concorre, vedada a inscrição em mais de uma das categorias
previstas nesta lei.

§ 10 - O candidato que não comprovar o atendimento aos requisitos
previstos nesta lei poderá optar pela desistência do concurso
vestibular, caso em que lhe será ressarcido o valor pago como taxa de
inscrição, se houver, no prazo de cinco dias úteis contados do
protocolo do pedido.

§ 2° - O candidato que não optar pela desistência concorrerá em
igualdade de condições com os demais candidatos que não se
inscreveram em qualquer das categorias previstas nesta lei.

§ 3° - No caso de candidato portador de deficiência, a instituição de
ensino avaliará, previamente à realização do processo seletivo, a
compatibilidade do curso pretendido com as especificidades da
deficiência apresentada pelo candidato.

Art. 7° - O preenchimento das vagas reservadas a título de cota
mínima dar-se-á em lista de classificação autônoma.

§ 1° - Os candidatos de que trata esta lei não selecionados no
número de vagas reservadas a título de cota mínima serão agregados
à lista de classificação geral, em igualdade de condições.

§ 2° - Em caso de não haver candidatos aprovados em quantidade
suficiente para preencher as vagas reservadas a título de cota
mínima, as vagas remanescentes serão acrescidas ao restante das
vagas existentes.

Art. 8° - A instituição de ensino que receber aluno portador de
deficiência deverá cumprir os requisitos de acessibilidade previstos na
legislação federal e estadual em vigor e desenvolver ações voltadas à
flexibilização e à especialização dos serviços didático-pedagógicos e
administrativos, promovendo a capacitação de recursos humanos e as
adaptações necessárias em sua infra- estrutura, de modo a possibilitar
a plena integração do aluno portador de deficiência à vida acadêmica

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Durval Angelo, Presidente e relator - Mauro Lobo - Gilberto Abramo.
* - 0 Quadro do Anexo foi publicado na edição do 'Diário do
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Legislativo" de 4.11.2003.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°311/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

disciplina a utilização de câmeras de vídeo, como medida de
segurança, em bens de domínio público do Estado, tais como
presídios, escolas e rodovias.

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

Posteriormente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Segurança Pública, que opinou por sua aprovação, com a Emenda n°
1 e com as Emendas n os 2 e 3, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei que ora analisamos visa disciplinar a utilização de

câmeras de vídeo para o monitoramento eletrônico de bens públicos
de propriedade do Estado, tais como presídios, escolas e estradas,
conforme estatui seu art. 1°.

Dispõem os demais artigos que será obrigatória a afixação de aviso
que informe sobre a existência de câmera no local, e que será vedada
a focalização de locais de uso íntimo, como banheiros e vestiários; e,
ainda, que as imagens produzidas não terão exibidas a terceiros,
exceto para instrução de processo administrativo ou judicial.

A Comissão de Constituição e Justiça, durante sua análise, não
vislumbrou óbice de natureza jurídico-constitucional à tramitação da
matéria. Considerou-a oportuna, não só pelas razões implícitas do
projeto, mas também por estar em consonância com as Constituições
Federal e Estadual. Apresentou a Emenda n° 1, pela qual suprime o
art. 60 , por considerá-lo um contra-senso, já que não faz sentido o
Estado multar a si próprio.

Por sua vez, a Comissão de Segurança Pública, ao analisar a
matéria quanto ao mérito, considerou-a igualmente oportuna.
Salientou, a exemplo da Comissão anterior, que o projeto em pauta se
preocupa com a preservação da integridade e da imagem das
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pessoas ao determinar a identificação dos locais de instalação das
câmeras para conhecimento de todos, o que por si só já intimida a
prática de atos delituosos; e, ainda, ao restringir o acesso às imagens
apenas para a instrução de processo administrativo ou penal.
Objetivando dar maior amplitude à futura lei e aperfeiçoar a técnica
legislativa, apresentou as Emendas n°5 2 e 3.

Cabe a esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
em razão da matéria compreendida em sua denominação e objeto,
analisar as repercussões orçamentárias e financeiras da proposição.

Desnecessário dizer que a sociedade atualmente se encontra
assolada e perplexa com a vertiginosa escalada da violência nos
grandes centros urbanos, contabilizada diariamente por um número
cada vez maior de assaltos, homicídios, estupros, etc. O
monitoramento por câmeras é um eficaz instrumento de prevenção e
combate à criminalidade, pois a presença da câmera intimida a ação
do criminoso. Além da prevenção, a câmera é útil por registrar a
atitude do criminoso, o que facilita as investigações e a posterior
condenação do acusado.

Importante registrar, a exemplo da Comissão de Constituição e
Justiça, que constitui dever do Estado, conforme dispõe o art. 10,
inciso VI, da Constituição Estadual, manter e preservar a segurança, a
ordem pública e a incolumidade da pessoa e do patrimônio.

A fim de aprimorarmos a proposição, entendemos suprimir o art. 50,

uma vez que não faz sentido a necessidade de licenciamento prévio
de órgão do Estado para o cumprimento da lei.

A Lei n° 14.595, de 22/1/2003, que contempla o Orçamento Estadual
para o presente exercício, prevê, no Programa de Ampliação e
Melhoria do Sistema Penitenciário, da Secretaria de Estado da Defesa
Social, a destinação da quantia de F1$418.866,00 à reforma e melhoria
de estabelecimentos penais.

Nos demais casos, os órgãos afetados deverão incluir em suas
propostas orçamentárias dotações para tal fim. Como não se trata de
criação de despesas de caráter continuado, entendemos que não se
está desobedecendo ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

31112003, no 1° turno, com as Emendas n os 1, da Comissão de
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Constituição e Justiça, 2 e 3, da Comissão de Segurança Pública, e
n o 4, apresentada por esta Comissão.

EMENDA N°4
Suprima-se o art. 50 .
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

Jayro Lessa - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°406/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.226/2000,
dispõe sobre o uso de aeronaves oficiais no âmbito das
administrações públicas estaduais direta e indireta e das empresas
públicas.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
Emendas nos 1 a 6, que apresentou.

Encaminhada a matéria à Comissão de Administração Pública, esta
não exarou sua opinião, em decorrência da expiração do interregno a
que se refere o art. 140 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
A história registra, desde as mais antigas civilizações, a utilização de

bens públicos para fins privados pelos governantes, que ficam
tentados e fascinados pela simbologia do poder. A corrupção, o desvio
da coisa pública, infelizmente, sempre ocorreram, em todo tempo e
lugar.

Assim, é importante a fiscalização dos atos públicos, e compete a
esta Casa fazê-lo, zelando pelo controle do patrimônio público, para
que eles atendam ao interesse público e à coletividade, e não apenas
ao desejo e ao interesse dos detentores do poder.

A Carta Magna mineira estatui, em seu art. 74, que compete à
Assembléia Legislativa, mediante controle externo, a fiscalização
patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta.

Ademais, o Regimento Interno desta Casa, nos termos do seu art.

rs
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100, inciso XIV, estabelece que compete a esta Comissão exercer o
acompanhamento e a fiscalização patrimonial das unidades
administrativas dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas, das entidades da administração indireta, inclusive
as fundações e as sociedades instituídas e mantidas pelo Estado e as
empresas de cujo capital social ele participe.

Uma das práticas mais comuns de utilização indevida do patrimônio
do Estado consiste no uso de veículos oficiais para atender a
interesses particulares. No caso do projeto em análise, propõe-se
fiscalizar o uso indevido de aviões. A imprensa tem registrado com
freqüência casos de administradores públicos que, tendo acesso a
aeronave, a utilizam para fins diversos daqueles originalmente
previstos.

O projeto de lei em pauta, inserido na competência legiferante e
fiscalizadora deste Poder, tem por objetivo resolver esse problema,
impondo regras, limites e restrições à utilização de aviões oficiais.

Entendemos que a matéria é procedente por apresentar uma
repercussão financeira positiva nas finanças públicas, ao reduzir o
número de vôos, o que acarretará uma diminuição das despesas
públicas. A utilização de aeronaves provoca gastos consideráveis com
combustível, lubrificantes, manutenção, desgaste de peças,
pagamento de tripulação, taxas aeroportuárias, etc.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou as Emendas n os 1
a 6. Acolhemos as Emendas n

o
s 1 2, 3, 4 e 6. Essas emendas não

modificam a essência do projeto e têm como finalidade tratar de casos
específicos que exigem tratamento urgente e diferenciado, como o de
transplante de órgãos e transfusão de sangue, e o das aeronaves do
Corpo de Bombeiros Militar. Tais emendas promovem o
aperfeiçoamento de natureza jurídica e técnica da proposição.

Por outro lado, a identificação de propriedade de aeronaves já é feita
por codificação segundo padrão internacional; além disso, o projeto
original já estabelece diversos tipos de controles. Assim, entendemos
desnecessário o disposto no ai. 80, referente à estampagem da
logomarca do Estado nos aviões, evitando, destarte, gastos
surpérfluos. Em vista disso, apresentamos a Emenda n° 7, redigida na
conclusão da presente peça opinativa, ficando prejudicada a Emenda
n°5.
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Finalmente, fazemos uma correção de natureza técnica, pois,
como os demais Poderes e órgãos não pertencentes ao Executivo não
podem ou não devem entrar no "site" oficial do Governo do Estado de
Minas Gerais, eles deverão apresentar as informações referentes aos
seus vôos no seu próprio "site". Consubstanciamos essa idéia na
seguinte Emenda n° 8.

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

Projeto de Lei n° 406/2003, com as Emendas n os 1, 2, 3, 4 e 6, da
Comissão de Constituição e Justiça, e com as seguintes Emendas nos
7 e 8 e pela rejeição da Emenda n° 5. Informamos que, com a
aprovação da Emenda n° 7, a Emenda n° 5 fica prejudicada.

EMENDA N°7
Suprima-se o art. 80.

EMENDA N°8
Substitua-se no art. 90 a expressão "por meio do "site" oficial do

Governo de Minas Gerais" pela expressão "por meio de seu próprio
"site".

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Simões -

Mauro Lobo - José Henrique - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 539/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o Projeto de Lei n°
539/2003 dispõe sobre a elaboração de planos de manejo florestal
simplificados.

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

Posteriormente, foi encaminhada à Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais para ser avaliada quanto ao mérito, oportunidade
em que recebeu parecer pela rejeição.

Vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer nos termos
regimentais.

Fundamentação
Propõe o projeto em epígrafe, conforme seu art. 1°, que as
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propriedades rurais de até 1 5Oha, que tenham mais de 50% de sua
superfície coberta por vegetação submetida a regimes de preservação
permanente e reserva legal, poderão apresentar plano de manejo
florestal simplificado, o qual será elaborado por profissional habilitado,
em conformidade com a orientação técnica do órgão competente.
Dispõe, ainda, que os proprietários rurais de áreas de até SOha terão
assistência técnica gratuita do Estado, diretamente ou por meio de
empresa pública, na elaboração do referido plano de manejo.

A Comissão de Constituição e Justiça, durante sua análise, não
vislumbrou óbice de natureza jurídico-constitucional à tramitação da
matéria. Considerou-a oportuna, não só porque as hipóteses
mencionadas no projeto atendem a reivindicações do setor
agropecuário, apresentadas em discussões ocorridas nesta Casa por
ocasião da elaboração da atual lei de proteção à biodiversidade e de
política florestal, mas também por estar em consonância com os
mandamentos constitucionais federal e estadual.

Por sua vez, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, ao
analisar a matéria quanto ao mérito, citou a legislação aplicável (Lei n°
14.309, de 2002), que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção
à biodiversidade. Essa norma determina que a exploração de
vegetação nativa por pessoa física ou jurídica somente será realizada
por meio de plano de manejo analisado e aprovado por órgão
competente. Também determina, em seu art. 34, que os agricultores
familiares e pequenos produtores terão assistência técnica gratuita
dos órgãos técnicos estaduais.

Citou, ainda, a Portaria n° 54, de 25/8/97, do Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, que prevê, nas propriedades rurais mencionadas no
projeto, a elaboração do plano de manejo simplificado. Dessa forma,
entendeu que a matéria se encontra plenamente regulamentada,
opinando por sua rejeição.

Por último, o IEF, órgão responsável pela condução da política
florestal no Estado, corroborou a decisão da Comissão, conforme
documento enviado pela assessoria técnica dessa autarquia.

Da mesma forma, ao analisarmos os objetivos da futura lei, não
vislumbramos a eficácia desejada, uma vez que a matéria não inova
juridicamente, conquanto sua intenção já se encontra regulamentada.

Conclusão

rÀ



69
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°

539/2003.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique -

Chico Simões - Mauro Lobo - Jayro Lessa.
PARECER PARA O P TURNO DO PROJETO DE LEI N°695/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Luiz Fernando
Faria, altera o art. 1° da Lei n° 14.609, de 23/1/2003.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/5/2003, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão de Constituição e Justiça 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
Em linha gerais, a proposição pretende conceder indenização à Sra.

llka do Nascimento Ribeiro, viúva do Deputado Wilson Modesto. O
intuito é reparar danos financeiros e morais causados à família do
Deputado, que teria sido cassado pelo movimento militar de 1964.

Não há dúvidas de que a União, os Estados e os municípios são
responsáveis, objetivamente, pelos danos causados a terceiros,
conforme se infere do texto do § 6 0 do art. 37 da Constituição da
República.

Ademais, o dever de indenizar prejuízos causados a terceiros
independe de autorização legal, já que a medida encontra suporte
constitucional expresso; todavia, em homenagem ao princípio da
legalidade, nada impede que se estabeleça em lei a obrigação do
Estado de reparar os danos causados. E o que se verifica no projeto
em análise, que, uma vez aprovado, se transformaria em lei apenas
no sentido formal, lei de efeito concreto. Por outro lado, o pagamento
de indenização exige a comprovação do dano e, sobretudo, do nexo
de causalidade entre o autor da lesão e a conseqüência danosa. E
preciso demonstrar, efetivamente, quem foi responsável pelo prejuízo,
no caso em questão, qual foi a entidade política responsável pela
lesão. Nunca é demais dizer que as unidades da Federação são
autônomas política e administrativamente, tendo cada qual a sua
própria esfera de competência e de responsabilidade por atos lesivos
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à ordem jurídica.

Compulsando os autos do projeto em análise e examinando
detalhadamente a justificação apresentada pelo autor da proposta,
não se verifica nenhum elemento de prova capaz de demonstrar que o
Estado tenha sido responsável pelo ato de cassação. E bom lembrar
que à época vivia o País um período de exceção. As representações
políticas estaduais se encontravam dominadas pela força do poder
público federal. A autonomia estadual havia sido fortemente
restringida.

Diante desses fatos, não se sabe - e isto precisaria ser devidamente
esclarecido - qual unidade da Federação teria sido, efetivamente,
responsável pelos danos causados ao ilustre Deputado e à sua
família.

Além do mais, também não há, nos autos do processo legislativo,
demonstração cabal de que o Deputado fora realmente cassado.
Como o suposto fato ocorreu há muito tempo, razões de segurança
jurídica impõem seja comprovada a cassação. Essa prova igualmente
é condição "sine qua non" para o pagamento da indenização.

Com efeito, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados a
terceiros, desde que haja prova suficiente para garantir o pagamento;
caso contrário, os agentes responsáveis pelo pagamento poderão,
futuramente, ser alvo de responsabilidade política, administrativa e,
conforme o caso, até criminal.

Conclusão
Pelo	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 695/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Leonardo

Moreira - Gustavo Valadares - Durval Angelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°708/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório -

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de aviso aos
portadores de marca-passo nas portas equipadas com detectores de
metais e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a matéria apreciada pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que opinou por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe as Emendas n°5 1 a
4. Em seguida, foi a proposição apreciada pela Comissão de Saúde,
que opinou por sua aprovação com as emendas apresentadas pela
Comissão anterior.

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

A proposição visa à proteção do portador de marca-passo cardíaco.
Ela determina que as edificações de acesso público que tenham
portas com detector de metais, equipamentos capazes de provocar
interferência no funcionamento de aparelhos de marca-passo, ficam
obrigadas a exibir, em local visível e de fácil leitura para os que
adentram a edificação, avisos sobre os riscos e prejuízos de tais
equipamentos à saúde dos portadores de marca-passo. Prevê, ainda,
prazo para adequação dos referidos locais, bem como multa para os
eventuais infratores.

De acordo com o parecer da Comissão de Saúde, dois são os
componentes básicos do marca-passo: o gerador e o circuito
eletrônico. Esses componentes vêm blindados de fábrica contra ondas
eletromagnéticas de pequena voltagem, para que os usuários possam
conviver com os eletrodomésticos e outros aparelhos de uso rotineiro.
No entanto, o portador não pode expor-se a dispositivos de alta
voltagem, como os detectores de metais de Bancos, aeroportos e
outros locais. O detector de metais irá fazer soar o alarme, ao mesmo
tempo em que poderá ativar o marca-passo e interferir no seu
funcionamento, desregulando-o, com a grave possibilidade de causar
alteração no fluxo sangüíneo cerebral do usuário.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto vai gerar uma
reduzida despesa de custeio para as entidades públicas que,
possuindo portas com detector de metais, terão que confeccionar e
fixar cartazes ou placas informativas aos portadores de marca-passo.
Por outro lado, o descumprimento do disposto na futura lei pode gerar
receita para o Estado, uma vez que o projeto estabelece uma multa de
500 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMG5 -,
equivalente hoje a R$ 624,50.

Apresentamos, ao final de nosso parecer, a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, suprimindo o
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parágrafo único do ai. 1°, que trata da obrigatoriedade de indicação
de uma entrada alternativa nos avisos aos portadores de marca-
passo, de forma a permitir que cada entidade, no âmbito de sua
competência, edite ato normativo sobre o cumprimento da lei.

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

708/2003 no l o turno, com as Emendas n os 2 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a seguinte Subemenda n° 1 à Emenda
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1
Suprima-se o parágrafo único do art. 1°.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Jayro Lessa -

Mauro Lobo - Doutor Viana - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 784/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o Projeto de Lei n°
784/2003 acrescenta artigo à Lei Estadual n° 13.771, que dispõe
sobre a administração, a proteção e a conservação das águas
subterrâneas do Estado, com o objetivo de dar maior proteção às
águas dos mananciais que abastecem as fontes das estâncias
hidrominerais de Minas Gerais.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria. A proposição
vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do ai. 188, c/c o ai. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela foi elaborado com a clara intenção de evitar

a recorrência dos problemas na explotação das águas minerais da
Estância Hidromineral de São Lourenço.

Ali, a empresa concessionária do parque das águas, subsidiária de
multinacional suíça, visando a aumentar a produção obtida das fontes
de águas especiais, naturalmente gasosas, fez perfurar um poço
tubular profundo no interior do perímetro da estância. O objetivo dessa
obra era obter mais águas minerais gasosas de lençóis profundos, de
forma a ter maior quantidade disponível para o engarrafamento.

kÁãkl
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Entretanto as águas captadas pelo poço, além de não serem

gasosas, têm concentração de ferro bem acima do valor máximo
permitido pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da
Saúde para serem aceitas como potáveis. A empresa, para aproveitar
a produção do poço em seu engarrafamento, decidiu implantar um
procedimento de dessalinização da água, que consiste em retirar o
excesso de ferro, de forma a torná-la potável.

Esse procedimento foi devidamente licenciado no Ministério da
Saúde, com base em interpretações de leis que consideram a água
como alimento. Porém, à luz do Código de Aguas Minerais, legislação
federal que rege a matéria, a alteração da composição natural das
águas por meio de tratamento de qualquer natureza para posterior
industrialização é ação expressamente proibida e claramente ilegal.

A insistência da empresa em manter esse procedimento, com base
na brecha legal citada, e seu calculado "autismo" em relação aos
protestos da população de São Lourenço e das estâncias
hidrominerais vizinhas com relação ao desvirtuamento do maior
patrimônio da cidade, só pode prosperar pelo imobilismo das
autoridades federais e estaduais diante da alegação da existência de
um vácuo legal, determinado pela zona de sombreamento entre as
leis que regem o licenciamento de produtos alimentícios e o Código de
Aguas Minerais.

Assim, consideramos a proposição do Deputado Laudelino Augusto
muito pertinente, por dotar o estado de instrumento que permite uma
ação concreta para equacionar casos similares ao mencionado.
Apresentamos o Substitutivo n° 1 apenas para sanar impropriedades
do texto original.

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

784/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta artigo à Lei n° 13.771, de 11 dezembro de 2000, que

dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das águas
subterrâneas do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - A Lei n° 13.771, de 11 de dezembro de 2000, passa a
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vigorar acrescida do seguinte art. 33-A:

"Art. 33 - A - A outorga do direito de uso e a concessão de licenças
ambientais para fins de captação de águas subterrâneas, inclusive
das nascentes naturais, em um raio de trinta quilômetros do perímetro
das estâncias hidrominerais, por meio de poços tubulares ou por
qualquer outro meio, para a produção de águas a serem
dessalinizadas ou salinizadas, visando à sua comercialização, serão
precedidas de audiência publica com a participação dos órgãos e
entidades estaduais competentes, do empreendedor, da população e
do poder público municipal da estância hidromineral diretamente
afetada.

§ 1° - O disposto no "caput" não se aplica às águas destinadas ao
abastecimento público e a outros usos estabelecidos na
regulamentação desta lei.

§ 2° - O órgão ou entidade competente promoverá, no prazo de
cento e oitenta dias, contado da data de publicação desta lei,
audiências públicas destinadas a avaliação de cada um dos
empreendimentos que se utilizam dos processos de salinização ou
dessalinização para produção de águas destinadas ao
engarrafamento e à comercialização já implantados no Estado.

§ 3° - E de responsabilidade do empreendedor a apresentação de
estudo técnico sobre os impactos a serem produzidos nas captações
dos mananciais que abastecem as estâncias hidrominerais, com base
na Portaria n°231, de 31 de julho de 1998, do Departamento Nacional
de Produção Mineral - DNPM -, do Ministério de Minas e Energia,
elaborado por instituto de pesquisa vinculado a universidade ou ao
Estado ou por empresa privada prestadora de serviço, que 'assine
termo de compromisso assegurando a independência de seu trabalho
em relação ao empreendedor.

§ 40 - As audiências públicas serão convocadas com antecedência
mínima de quarenta e cinco dias da data de sua realização.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente e relatora - Doutor Ronaldo -

Leonardo Quintão - José Milton.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°811/2003
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Jô Moraes, o projeto de lei em epígrafe "cria

o Cadastro Mineiro de Controle da Mortalidade Materna - CAMMA - e
dá outras providências".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/6/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo cria o Cadastro Mineiro de Controle da

Modalidade Materna - CAMMA -, que tem por finalidade o registro
permanente de dados e informações acerca das mortes maternas
ocorridas no Estado.

O óbito e os dados sobre a gestante, o acompanhamento feito
durante o pré-natal e as prováveis causas do óbito serão registrados
em formulário próprio pelos hospitais, que encaminharão essas
informações à Secretaria de Estado da Saúde, que ficará responsável
pela manutenção do Cadastro.

Em que pese à intenção do legislador, a proposição apresenta vício
de inconstitucionalidade ao propor a criação de um cadastro na
estrutura do Poder Executivo. De fato, a matéria se insere,
propriamente, na competência material daquele Poder em organizar-
se administrativamente para a consecução de suas políticas públicas.
Embora a criação de cadastro não seja própria da lei, pode a lei dispor
sobre ele. Assim, com o propósito de sanar a falha apontada,
apresentamos a Emenda n° 1, que, ao alterar o art. 1° do projeto, lhe
dá a forma de norma genérica e abstrata, tal como convém à lei no
seu sentido estrito. Nesse contexto, o autor do projeto, ao determinar
o registro de dados e de informações acerca das mortes maternas
ocorridas no Estado, que poderão subsidiar políticas públicas
estaduais voltadas para a saúde, estaria atuando na esfera da
proteção e defesa da saúde, matéria que se insere no âmbito da
competência legislativa concorrente, conforme dispõe o art. 24, inciso
XII, da Constituição da República.
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Nesse passo, outras duas emendas se mostraram necessárias

para o aperfeiçoamento da proposição e para a correção de
equívocos de natureza jurídico-constitucional, conforme veremos a
seguir.

O "caput" do art. 30 do projeto omite o alcance do dispositivo aos
hospitais particulares. Além disso, considerando-se que os arts. 4 0 e
50 do projeto complementam as disposições do mencionado artigo, a
bem da técnica legislativa os referidos dispositivos devem ser
transformados, respectivamente, em § 2 0 e 30 do art. 3°. Em razão
disso, apresentamos a Emenda n° 2, que, ao dar nova redação ao
dispositivo, sana a omissão apontada, inclui os dois novos parágrafos
e suprime os arts. 40 e 5°.

A transformação do art. 40 em § 20 do art. 30 retira a menção à
Secretaria de Estado da Saúde e remete ao órgão competente do
Poder Executivo a missão de receber os formulários com os dados
registrados enviados pelos hospitais. Essa alteração faz-se necessária
para evitar que o Poder Legislativo interfira no Poder Executivo ao
estabelecer atribuição para a Pasta da Saúde, órgão integrante
daquele Poder e diretamente subordinado ao Governador do Estado.
Trata-se do acatamento do princípio constitucional da separação dos
Poderes. Pelo mesmo motivo, por meio da Emenda n° 3 retiramos do
art. 6° a menção à Secretaria de Estado da Saúde, sob pena de
configurar-se a interferência do Poder Legislativo no Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°811/2003 com as
Emendas n os 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - O Estado promoverá, por meio do Sistema Unico de Saúde

- SUS - o Cadastro Mineiro de Mortalidade Materna - CAMMA -,
destinado ao registro permanente de dados e informações acerca das
mortes maternas ocorridas no Estado.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação, suprimindo-se os arts. 40 e 50 e

renumerando-se os demais:
"Art. 30 - Os hospitais da rede pública e particular registrarão o óbito
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de mulheres em formulário próprio, a ser confeccionado na forma de
regulamento, observado o disposto no art. 2 0 .

§ 1° - O registro a que se refere o "capuf' conterá dados referentes:
- à gestante;

II - ao acompanhamento feito durante o pré-natal;
III - às prováveis causas do óbito.
§ 20 - Os registros obtidos na forma deste artigo serão

encaminhados pelos hospitais ao órgão competente, para a formação
do Cadastro a que se refere o art. 1° desta lei.

§ 30 - O órgão responsável pela manutenção do CAMMA enviará
relatório semestral sobre a mortalidade materna mineira:

- ao Ministério da Saúde;
II - à Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais;
III - ao Conselho Estadual da Mulher.".

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 60 a seguinte redação:
"ALI. 60 - Caberá ao órgão competente do Poder Executivo

desenvolver atividades e programas de combate à modalidade
materna.".

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Durval

Angelo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°973/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, de autoria do Deputado Sidinho do Ferrotaco,
pretende alterar a Lei n° 12.735, de 30/12/97, que dispõe sobre a
propriedade de veículos automotores - IPVA - e dá outras
providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 22/8/2003, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, 'a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos da sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A alteração da Lei n° 12.735, nos termos propostos, tem por objetivo

isentar do pagamento do imposto incidente sobre a propriedade de
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veículos automotores aqueles pertencentes aos Programas de
Brigada Voluntária de Incêndio.

E pertinente a justificação do projeto, que procura integrar as
Brigadas Voluntárias de Incêndio ao conjunto das entidades civis que
atuam em consonância com o poder público, tendo como objetivo o
bem comum.

O que se observa, entretanto, é que as Brigadas integram o
Programa de Incentivo à Formação de Bombeiros Voluntários,
instituído pela Lei n° 13.369, de 30/11/99. Este tem como objetivo
estimular a participação da sociedade na prevenção e no combate a
incêndios e no exercício de atividades de busca, salvamento e
atendimento pré-hospitalar de emergência, sobretudo nos municípios
onde não houver destacamento do Corpo de Bombeiros Militar.

Para a consecução desses objetivos, tornou-se necessária a criação
das Brigadas Voluntárias de Incêndio, que atuam sob a coordenação
do Corpo de Bombeiros Militar, conforme previsto no art. 4 0 da Lei n°
13.369, de 1999.

Observa-se, desse modo, que essas Brigadas, em que pese ao
relevante serviço que desempenham em prol da sociedade, não
possuem personalidade jurídica, o que não lhes faculta a condição de
ser proprietárias de veículo automotor, tampouco sujeitos passivos de
obrigação tributária.

Nas palavras do respeitado civilista Silvio Rodrigues, "parece que
melhor se conceituaria personalidade dizendo ser a aptidão para
adquirir direitos e assumir obrigações na ordem civil", definição essa
que não se ajusta ao caso em análise.

Ainda que fosse ultrapassada essa restrição de ordem jurídica, deve
ser salientado que a proposta, de imediato, resultaria em perda de
receita, ainda que pouco significativa, para os cofres públicos.
Demandaria, pois, para atender às disposições constantes na Lei
Complementar n° 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a
realização de estudos relativos ao impacto da medida no orçamento
ou a adoção de mecanismos de compensação para a perda de receita
decorrente da implementação das medidas propostas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 973/2003.
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Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Leonardo Moreira - Gustavo Valadares - Durval Angelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.004/2003

(Nova Redação, nos Termos do § l°do Art. 138 do Regimento
Interno)

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.00412003
altera a denominação e os objetivos sociais da Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá outras providências.

A proposição recebeu, preliminarmente, em exame da Comissão de
Constituição e Justiça, parecer por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade com a Emenda n° 1.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para análise dos aspectos
relativos a seu mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Durante a apreciação do parecer, a Proposta de Emenda n° 5 foi
destacada e rejeitada.

Fundamentação
O projeto de lei em teta altera a designação e amplia os objetivos da

COMIG, que passa a denominar-se Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais - CODEMIG. A ela ficam incorporados a
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI -, a Empresa
Mineira de Turismo - TURMINAS - e os ativos da Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais - CODEURB -,
em liquidação.

A COMIG é uma sociedade de economia mista que integra a
administração indireta. Vincula-se à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, conforme dispõe o art. 10, IV, "d", da Lei Delegada n°49,
de 2003, e tem como objetos a pesquisa e a lavra de minério em
qualquer parte do território nacional, o beneficiamento, a
industrialização, a exploração e qualquer outra forma de
aproveitamento econômico de substância mineral. Além disso,
promove o fomento da mineração, prestando assistência e orientando
as entidades que atuam nessa área e na da agricultura, no que se
relaciona com insumos minerais necessários às atividades
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agropecuárias.

Se promulgada a proposição em análise, a COMIO passará a
denominar-se CODEMIG e a gerir as atividades das empresas que
incorporará, além de cuidar da contratação ou execução de projetos,
obras, serviços e empreendimentos de interesse do desenvolvimento
do Estado e do fomento complementar ao desenvolvimento
econômico, conforme dispõem os incisos 1 e II do art. 2° do projeto.

A matéria faz parte do novo formato conferido às ações do Governo
Estadual, que terão como princípios orientadores o planejamento, a
gestão pública empreendedora e a estruturação de uma rede
integrada em parceria com a iniciativa privada e o Governo Estadual.
De acordo com a mensagem do Chefe do Executivo, a CODEMIG
passará a suprir recursos complementares aos das ações de
Governo, reforçando o compromisso com o desenvolvimento
econômico e social do Estado.

O projeto em tela, portanto, tem o condão de reorganizar empresas
do Estado de forma mais simplificada e complementar, o que é
conveniente e oportuno, uma vez que atende aos princípios da
eficiência e da economicidade.

Ressalte-se, ainda, que, ao autorizar o Estado a delegar à
CODEMIG competência para colaborar no cadastro e na
administração de seu patrimônio imobiliário dominical, o projeto visa a
imprimir agilidade ao processo de identificação, organização e
atualização dos registros dos bens públicos que não possuem
afetação.

Para melhor compreensão da abrangência da matéria tratada pela
proposição, esta Comissãô realizou, no dia 21/10/2003, audiência
pública, a que compareceram os Prefeitos Municipais de Caxambu e
Cambuquira, além de outros representantes desses municípios.
Durante o encontro, foram apresentadas algumas preocupações e
expectativas relacionadas à criação da CODEMIG e à preservação
dos mananciais da região.

Com relação à Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, com a finalidade de suprimir a autorização para
transferência à CODEMIG de bens imóveis de propriedade do Estado,
somos favoráveis à sua aprovação. Concordamos que a autorização
prevista no projeto em estudo, de modo amplo e genérico, desrespeita
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o disposto no art. 37, XXI, da Constituição da República e no art. 18
da Constituição do Estado e dificulta o conhecimento e a fiscalização
por parte do Poder Legislativo.

Com o objetivo de aprimorar a proposição em análise,
apresentamos, a seguir, as Emendas n

o
s 2 a S.

As Emendas nos 2, 3 e 4 acrescentam incisos ao art. 2 0 do projeto,
que trata dos objetivos da CODEMIG. A Emenda n° 2 inclui, no rol de
objetos da CODEMIG, a proteção e a preservação dos mananciais
das estâncias hidrominerais, atendendo reivindicação feita durante a
citada audiência pública. As Emendas n os 3 e 4, por seu turno,
conferem à CODEMIG prerrogativas inerentes à gestão de empresas
pela legislação vigente, com o intuito de reforçá-las, possibilitando
agilizar os atos da administração.

Destacamos que a competência para desapropriar tem como
fundamento o Decreto-Lei n°3.365, de 1941, que dispõe, em seu art.
3°, que "os concessionários de serviços públicos e os
estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções
delegadas de poder público poderão promover desapropriações
mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato". Além
disso, as possibilidades conferidas por esta proposição, para serem
efetivadas, não dispensam o cumprimento de requisitos previstos na
Constituição mineira e na legislação federal.

Finalizando, a Emenda n° 5 veda a contratação de obras e serviços
de engenharia, com pagamento total ou parcial utilizando-se de
recursos da CODEMIO, antes que sejam concluídas as obras
iniciadas com recursos da COMIG, repassados por meio de
convênios, contratos ou diretamente.

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

1.004/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas n os 2 a 5, apresentadas a
seguir.

EMENDA N°2
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte inciso:
"Art. 2° - ................................................

- a proteção e a preservação dos mananciais das estâncias
hidrominerais de que a CODEMIO detém a concessão;".
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EMENDA N°3

Acrescente-se ao art. 2 0 o seguinte inciso:
"Art. 20 - ................................................

- a desapropriação, a aquisição, a alienação, a oneração, a
permuta, a locação e o arrendamento de terrenos e imóveis
destinados à implantação de empresas;".

EMENDA N°4
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte inciso:
"Art. 20 - .................................................

- o recebimento, a título de dação em pagamento pela alienação
de seus imóveis do ativo circulante, de bens em geral, mediante
avaliação prévia;".

EMENDA N°5
Acrescente-se ao art. 2 0 os seguintes parágrafos:
"Art. 20 - ...........................................................
§ 1° - É vedado à CODEMIG assumir obrigações relativas a obras e

serviços de engenharia que impliquem descontinuidade ou
descumprimento de meta física ou cronograma físico-financeiro de
obras contratadas, anteriormente à promulgação desta lei, para
pagamento com recursos da COMIG, direta ou indiretamente.

§ 20 - O disposto no § 1° deste artigo não se aplica a recursos
transferidos para órgãos da administração direta ou indireta do
Estado.".

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar, relator - Jô Moraes

(voto contrário) - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Antônio Carlos
And rada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.007/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.007/2003, de autoria do Presidente do Tribunal
de Justiça, pretende regulamentar o disposto no art. 121 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,
com a redação dada pela Emenda à Constituição n°57, de 15/7/2003.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, foi a proposição
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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A esta Comissão compete, nos termos do Regimento Interno,

emitir parecer sobre a juridicidade, a constitucionalidade e a
legalidade do projeto.

Fundamentação
Consoante o art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado, ficam revogadas todas as leis
estaduais que tratam de apostilamento no âmbito do Legislativo, do
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas; o dispositivo,
no entanto, mantém o referido benefício para os atuais detentores de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada, nos termos
da lei.

Ademais, esses Poderes e órgãos superiores ficam obrigados, no
prazo de 60 dias a contar da data de promulgação da emenda, a
encaminhar projeto de lei contendo as respectivas regras de transição.
Esta, pois, é a razão de ser do projeto em análise: estabelecer as
regras de transição relativas a apostilamento para os atuais
detentores de cargo comissionado no âmbito do Poder Judiciário.

Do ponto de vista jurídico-formal, a matéria se insere, por completo,
no campo de competência legislativa estadual, uma vez que cada
unidade da Federação tem autonomia político-administrativa para
dispor sobre seus servidores. Essa conclusão se infere da leitura dos
arts. i°e 18 da Constituição da República. Além do mais, não há vício
de iniciativa no projeto, à vista do disposto no art. 66 da Constituição
mineira.

Em linhas gerais, a proposta em estudo determina que os atuais
ocupantes de cargo em comissão terão, para fins de apostilamento,
seu tempo de exercício no cargo computado até o dia em que forem
dele afastados, desde que não seja a pedido ou por penalidade, ou
quando se aposentarem. A referida contagem será feita com base nas
regras de apostilamento que estavam em vigor à data de publicação
da citada emenda; todavia, o projeto não observa o prazo
estabelecido nas normas da Lei n° 14.683, de 2003, que, atualmente,
regula a mesma matéria no âmbito do Poder Executivo. A referida lei
dispõe que a data-limite para a contagem do tempo de exercício no
cargo para fins de apostilamento será o dia 29/212004. Por uma
questão de paridade, conforme determina o princípio constitucional da
isonomia, entendemos que se deva dar tratamento uniforme à
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matéria, qualquer que seja o servidor envolvido. Além do mais,
antes mesmo da análise a ser feita pela Comissão de Redação,
fazem-se necessários alguns ajustes de ordem técnico-legislativa,
com o objetivo de facilitar o entendimento da matéria pelas demais
comissões pelas quais o projeto vai tramitar, bem como pelo Plenário
desta Casa.

Como esses ajustes alteram o projeto como um todo, entendemos
ser prudente apresentar, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.007/2003 na forma do seguinte
Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Regulamenta o disposto no § 2 0 do art. 121 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado
pela Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ao servidor efetivo do quadro de pessoal do Poder Judiciário

aplica-se o disposto no §1 0 do art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado
pelo art. 40 da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003,
computando-se, em dias, para esse fim, o tempo exercido até 29 de
fevereiro de 2004.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.008/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.008/2003, de autoria do Procurador-Geral de
Justiça, regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, com a redação
dada pela Emenda à Constituição n°57, de 15/7/2003.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, foi a proposição
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de
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Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do Regimento Interno, compete a esta Comissão emitir
parecer sobre a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da
matéria.

Fundamentação
Em virtude do art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado, ficaram revogadas todas as
leis que tratam de apostilamento no âmbito do Legislativo, do
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas; entretanto, o
referido beneficio foi mantido para os atuais detentores de cargo de
provimento em comissão ou função gratificada, nos termos da lei.
Esses Poderes e órgãos superiores estão obrigados, no prazo de 60
dias a contar da data de promulgação da emenda, a encaminhar
projeto de lei contendo as regras de transição para os servidores que
atualmente ocupam os referidos cargos ou funções. Este, em última
análise, é o propósito do projeto: fixar as regras de transição relativas
a apostilamento para os atuais detentores de cargos comissionados
no âmbito Ministério Público.

Quanto aos aspectos de ordem jurídico-formal, constata-se que a
matéria se insere no campo de competência legislativa estadual, uma
vez que cada unidade da Federação tem autonomia político-
administrativa para dispor sobre seus servidores. Essa é a conclusão
que se infere da leitura dos arts. 1° e 18 da Constituição da República.
Além do mais, não há vício de iniciativa no projeto, já que é facultado
ao Procurador-Gera? de Justiça, nos termos do art. 66 da Constituição
Estadual, propor ao Legislativo a pretendida regulamentação.

Em síntese, a proposta em análise determina que os atuais
ocupantes de cargos em comissão terão, para fins de apostilamento,
seu tempo de exercício no cargo computado até o dia em que dele
forem afastados, desde que não seja a pedido ou por penalidade, ou
quando se aposentarem. A referida contagem será feita em
consonância com as regras de apostilamento em vigor à data de
publicação da citada emenda; porém, não se divisa, no projeto, a
preocupação em seguir o mesmo prazo estabelecido nas normas da
Lei n° 14.683, de 2003, que, atualmente, regula a matéria no âmbito
do Poder Executivo. De acordo com esta lei, a data-limite para a
contagem do tempo de serviço para fins de apostilamento será o dia
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29/2/2004. Por uma questão de paridade, em respeito ao princípio
constitucional da igualdade, propomos seja dado tratamento uniforme
à matéria.

Além disso, antes mesmo da análise a ser efetuada pela Comissão
de Redação, fazem-se necessários alguns ajustes de ordem técnico-
legislativa, com o objetivo de facilitar o entendimento da matéria pelas
demais comissões pelas quais o projeto vai tramitar, bem como pelo
Plenário desta Casa.

Uma vez que esses ajustes alteram o projeto como um todo,
entendemos ser prudente apresentar, ao final deste parecer, o
Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.008/2003 na forma do
seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Regulamenta o disposto no § 2 0 do art. 121 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado
pela Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal do Ministério

Público aplica-se o disposto no § 1° do art. 121 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,
acrescentado pelo art. 4 0 da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de
julho de 2003, computando-se, em dias, para esse fim, o tempo
exercido até 29 de fevereiro de 2004.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.018/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.018/2003, do Deputado Mauri Torres,
regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado, com redação dada pela
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Emenda à Constituição n° 57, de 15)7/2003.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão e às Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
parecer.

Cabe-nos, agora, nos termos do Regimento Interno, emitir parecer
sobre a matéria quanto a sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade.

Fundamentação
O art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado revoga as leis que tratam de apostilamento no
âmbito do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas. Assegura, porém, o referido benefício aos atuais
detentores de cargo de provimento em comissão ou função
gratificada, nos termos da lei. Esses Poderes e órgãos superiores
ficam obrigados, no prazo de 60 dias a contar da data de promulgação
da referida emenda, a encaminhar projeto de lei contendo as
respectivas regras de transição.

Esse, em última análise, é o objetivo da proposta: estabelecer as
regras de transição relativas a apostilamento para os atuais
detentores de cargo comissionado e função gratificada no âmbito do
Legislativo Estadual.

A matéria se insere, por completo, no campo de competência
legislativa estadual, uma vez que cada unidade da Federação tem
autonomia político-administrativa para dispor sobre seus servidores.
Essa é a conclusão que se infere da leitura dos arts. V e 18 da
Constituição da República. Além do mais, não há vício de iniciativa no
projeto, à luz do que dispõe o art. 66 da Constituição mineira.

A proposta em exame, com efeito, estabelece que os atuais
ocupantes de cargo em comissão e função gratificada terão, para fins
de apostilamento, seu tempo de exercício no cargo computado até o
dia 29/2/2004. A referida contagem se dará consoante as regras de
apostilamento em vigor à data de publicação da citada emenda.

Essas normas de transição estão em total harmonia com a ordem
constitucional e infra-constitucional em vigor. Não se divisa ofensa a
nenhum princípio ou regra jurídica superior.

Ademais, observa-se, no projeto, a preocupação em seguir o mesmo
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prazo estabelecido nas normas da Lei n° 14.683, de 2003, que,
atualmente, regula a matéria no âmbito do Poder Executivo.

Com essas considerações, entendemos que o projeto, tanto do
ponto de vista jurídico-formal quanto jurídico-material, está em
condições de ser aprovado nesta Comissão.

Porém, antes mesmo da análise a ser feita pela Comissão de
Redação, fazem-se necessários alguns ajustes de ordem técnico-
legislativa, com o objetivo de facilitar o entendimento da matéria pelas
demais comissões pelas quais o projeto vai tramitar, bem como pelo
Plenário desta Casa.

Como esses ajustes alteram o projeto como um todo, entendemos
ser prudente apresentar, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.018/2003 na forma do Substitutivo n°
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Regulamenta o disposto no § 20 do art. 121 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado
pela Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria da

Assembléia Legislativa aplica-se o disposto no § 1° do ai. 121 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado, acrescentado pelo art. 4° da Emenda à Constituição n° 57, de
15 de julho de 2003, computando-se, em dias, para esse fim, o tempo
exercido até 29 de fevereiro de 2004.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Gustavo

Valadares - Ermano Batista - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.056/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei n°
1.056/2003 institui a Reserva Particular de Recomposição Ambiental -

Á
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RPRA -, altera as Leis n os 14.309, de 19/6/2002, e 13.803, de
27/12/2000, e dá outras providências.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 13/9/2003, e
distribuída a esta Comissão e às de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
193, c/c o art. 102, do Regimento Interno. Portanto, no caso em
análise são aplicadas as normas de tramitação do projeto de lei
complementar, salvo quanto ao quórum.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em exame pretende instituir a Reserva Particular de

Recomposição Ambiental - RPRA -, assim consideradas as áreas
degradadas pertencentes a um ou mais proprietários, de domínio
privado, gravadas com perpetuidade e destinadas à restauração
ambiental. Visa, ainda, a alterar as Leis n° 14.309, de 2002, que
dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade, e
13.803, de 2000, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita
do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.

Os arts. 24, VI, e 225, § 1°, III, da Constituição Federal estabelecem,
respectivamente, a competência do Estado membro para legislar
concorrentemente com a União sobre meio ambiente e a obrigação do
poder público de definir os espaços territoriais e seus componentes a
serem especialmente protegidos.

A Lei Federal n° 9.985, de 2000, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação, prevê, no parágrafo único do
art. 60 , a instituição, pelos Estados e municípios, de nova modalidade
de unidade de conservação para atender a peculiaridades regionais
ou locais.

A Lei n° 14.309, de 2002, nos arts. 23, VI, e 24, VI, também prevê a
criação de novo tipo de unidade de conservação, que deverá integrar
grupo de unidades de proteção integral ou de unidades de uso
sustentável.

No caso da proposição, a RPRA passará a integrar o Sistema
Estadual de Unidade de Conservação no grupo das unidades de
conservação de uso sustentável. Além disso, a RPRA será levada em

rÀ



90
consideração para fins de cálculo da distribuição da receita do
produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, no
critério estabelecido para o meio ambiente, nos termos do inciso VIII
do art. 1, c/c o Anexo IV, da Lei n° 13.803, de 2000. Esclareça-se, por
oportuno, que essa medida apenas redimensiona a forma de
aplicação do percentual de ICMS a esse título. Portanto, os demais
percentuais de outras áreas, como saúde, educação, etc.,
permanecem os mesmos.

A Emenda n° 1, que apresentamos ao final, propõe a substituição do
termo "restauração", constante no "caput" do art. 1° do projeto, por
"recuperação", tendo em vista os objetivos da RPRA. Do ponto de
vista conceitual, restauração significa, em termos ambientais, a
restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada ao estado mais próximo possível de sua condição original,
e recuperação é definida como a restituição de um ecossistema ou de
uma população silvestre degradada uma condição não degradada,
que pode ser diferente de sua condição original.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.05612003 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no "caput" do art. 1°, o termo "restauração" por

"recuperação".
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.079/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.079/2003
tem por objetivo alterar dispositivos da Lei n° 12.735, de 30/12/97, que
dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
- IPVA.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.
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A requerimento do Deputado Rogério Correia e outros, o projeto

foi distribuído também às Comissões de Administração Pública e de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Em atendimento à Mensagem n° 118/2003, do Governador do
Estado, foi atribuído regime de urgência à tramitação do projeto, nos
termos do art. 69 da Constituição do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição. A Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte concluiu pela aprovação do
projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. Cumpre agora a esta
Comissão apreciar o mérito da matéria.

Fundamentação
A matéria em exame tem por escopo modificar determinados

dispositivos da Lei n° 12.735, de 1997, que trata do IPVA. Com as
medidas propostas pretende-se alterar alíquotas, restringir hipóteses
de isenção, diminuir a redução de base de cálculo dos veículos
movidos a álcool e instituir multas para casos de inadimplemento por
parte do contribuinte. Desses dispositivos, a Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte suprimiu a alteração proposta na base
imponível dos veículos a álcool, mantendo a redação original da
mencionada lei.

Observamos que, do ponto de vista da administração do Estado, as
mudanças na legislação vigente pretendidas pelo projeto sob comento
são justificáveis, tendo em vista critérios de conveniência e
oportunidade que revelam sua importância para o aperfeiçoamento da
gestão da máquina estatal. São modificações que favorecem a
administração fazendária e repercutem em toda a administração.

Saliente-se que o Estado de Minas Gerais vive uma situação
financeira extremamente delicada, o que é sentido em toda a
administração pública, que padece de carência de recursos até
mesmo para o custeio de algumas atividades essenciais. Atividades e
programas sofrem limitações ou são postergados devido à escassez
de condições materiais para sua realização. Louvável é, nesse
contexto, a postura propositiva do Governo atual, que, mesmo em
face de tamanha adversidade, tem buscado alternativas tendentes a
viabilizar a execução de seu plano de ação para o Estado.
Providências relacionadas ao incremento da arrecadação têm sido
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tomadas, e a proposição em epígrafe está inserida nessa
perspectiva. E inegável, pois, sua importância para a administração
estadual.

Note-se que esse diagnóstico acerca das condições financeiras do
Estado é corroborado por estudos recentes, como o realizado por
Fabrício Augusto de Oliveira, que afirmou o seguinte: "A evolução dos
principais indicadores das finanças do Estado de Minas Gerais não
deixa dúvidas de que, se não for realizado um ajuste em suas contas,
o governo deve caminhar, em pouco tempo, para uma situação de
inadimplência, à medida que se tornar incapaz de honrar os
compromissos assumidos com o pagamento dos encargos da dívida
renegociada com a União e, ainda o que é mais grave, de ver
comprometido o seu papel de garantir a oferta de serviços essenciais
para a população ( ... )

Os gastos com custeio se encontram extremamente reduzidos
depois do ajuste realizado pela administração Itamar Franco,
significando que novos cortes podem paralisar ou comprometer o
funcionamento de setores estratégicos para a população, como
segurança, educação e saúde, por exemplo". ("Caminho é Estreito,
mas Estado ainda Pode Ajustar Contas". In: "Revista do Legislativo",
n° 35, set-dez/2002, p. 72 e ss.)

Semelhante teor tem a análise de Roberto Sorbilli Filho e Wladimir
Rodrigues Dias sobre a transição governamental em 2002-2003: "E
preciso racionalizar o manejo dos escassos recursos, sobretudo pelo
eficiente planejamento das ações públicas ( ... )

A situação financeira continua crítica e será, com certeza, o grande
desafio a ser enfrentado pelo próximo governo". ("Administração:
Autonomia Preservada, mas sem Inovação". In: "Revista do
Legislativo", n° 35, set-dezJ2002, p. 95.)

Elisa Rocha e Jane Noronha assinalam que "As despesas
apresentam crescimento mais acelerado que as receitas tributárias e
encontram-se concentradas em funções de baixa capacidade
distributiva, comprometendo a promoção de um processo de
desenvolvimento socialmente justo". ("Evolução das Finanças de
Minas Gerais na Era do Real". In: "Vanguarda Econômica", n° 6, ano
VI, Belo Horizonte, setembro/1 998, p. 50.)

Vê-se que a situação financeira do Estado realmente exige medidas
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como as contidas no projeto de lei sob análise. Segundo dados da
Secretaria da Fazenda, a alteração na alíquota das caminhonetes e
dos furgões irá gerar um acréscimo de receita de R$42.000.000,00, e
a que incidirá sobre as motocicletas e assemelhados significará mais
R$14.000.000,00 para os cofres públicos.

Verificamos, além disso, que as mudanças propugnadas não
colocarão Minas Gerais em uma desconfortável posição de Estado
que tributa em excesso. Pelo contrário, as mudanças de alíquotas a
serem adotadas irão deixar-nos em uma escala fiscal próxima à
ocupada por outros Estados da Federação. Em São Paulo, nos termos
da Lei n° 6.606, de 1989, a maior alíquota chega a 6% e, no caso de
caminhonetes e furgões, é de 4%. No Distrito Federal, consoante a Lei
n° 7.431, de 1985, com a redação dada pela Lei n° 635, de 1993,
sobre as caminhonetes incide a alíquota de 3% (nacionais) ou 4%
(importadas), as quais se estendem à maioria dos veículos nessa
unidade federativa. No Rio de Janeiro, a maior alíquota chega a 5%;
sobre as caminhonetes incide a alíquota de 4%, e sobre os utilitários,
3%, conforme a redação da Lei n° 3.335, de 1999. No Rio Grande do
Sul, incide a alíquota de 3% sobre as caminhonetes e os demais
automóveis, nos termos da Lei n° 8.115, de 1985. Em todos esses
Estados, a alíquota incidente sobre as motocicletas é de 2%. Em
Goiás, o Código Tributário Estadual prevê alíquotas de 3,12% para os
utilitários, de 3,75% para caminhonete, picape e cabine fechada ou
dupla e de 2,5% para as motocicletas. Em Santa Catarina, consoante
a Lei n° 7.543, de 1988, as alíquotas aplicáveis a todos os veículos
terrestres de passeio e utilitários é de 2%, se nacionais, ou 4%, se
importados. Neste Estado, incide a alíquota de 1% sobre as
motocicletas.

Ressalte-se, ainda, o exemplo de boa administração que se dá com
a introdução de multas pelo inadimplemento nos casos de execução
fiscal. Trata-se de medida que diferencia os contribuintes, impondo
merecida sanção aos infratores da lei; demonstra a seriedade da
política fiscal implementada, dado fundamental para o comportamento
do contribuinte; e, finalmente, permite que o Estado cubra parte dos
elevados custos que tem com as medidas de fiscalização, o
processamento de débitos e o ajuizamento de ações em benefício do
crédito público.
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Outra proposta relevante é a que permite atribuir tratamento mais
racional às hipóteses de isenção que beneficiam motoristas de táxi e
portadores de deficiência. Ela veda possíveis abusos, sem prejuízo da
finalidade a que se dirige essa regra excepcional.

Assinalamos, enfim, que a pretendida modificação no índice de
redução da base de cálculo do imposto incidente sobre veículo a
álcool, prevista no texto original do projeto, não merece prosperar. A
tributação, que tem como meta primordial a suficiência da receita
pública em face dos compromissos do Estado, não pode
desconsiderar outros objetivos perseguidos pela sociedade e pelo
Estado. O incentivo à utilização de veículos que usem o álcool etílico
hidratado como combustível é postura que deve ser mantida, tendo
em vista que sua produção e seu uso em massa favorecem o
desenvolvimento sustentável em nosso País. Assim, foi oportuna a
emenda apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte.

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

1.079/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Andrade, relator - José

Henrique - Olinto Godinho - Weliton Prado (voto contrário) - Alberto
Pinto Coelho.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.079/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.079/2003
tem por objetivo alterar dispositivos da Lei n° 12.735, de 30/12197, que
dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
- IPVA.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

A requerimento do Deputado Rogério Correia e outros, publicado no
"Diário do Legislativo" de 10/10/2003, o projeto foi distribuído também
às Comissões de Administração Pública e de Defesa do Consumidor e
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do Contribuinte.

Em atendimento à Mensagem n° 118/2003, do Governador do
Estado, publicada no "Diário do Legislativo" de 21/10/2003, foi
atribuído regime de urgência à proposição, nos termos do art. 69 da
Constituição do Estado.

Cumpre a esta Comissão apreciar o mérito da matéria.
Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por escopo alterar a Lei n° 12.735, de
30/12/97, que dispõe sobre o IPVA, promovendo as seguintes
mudanças:

- modificação da alíquota do imposto incidente sobre a propriedade
de:

- caminhonete de carga (picape), furgão e veículo rodoviário de
transporte público de passageiros, devidamente registrado como tal;

- veículos destinados exclusivamente a locação;
- motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e ciclomotor;
- diminuição do percentual de redução do tributo para os veículos

movidos a álcool de 30% para 10%;
- instituição de multa de 50% sobre o valor do tributo devido nos

casos de cobrança por meio de execução fiscal;
- instituição de multa de 25% sobre o valor do tributo nos casos em

que, sendo autuado, o contribuinte quita o débito em até 30 dias após
a autuação;

- instituição de multa de 30% sobre o valor do tributo nos casos em
que, tendo passado 30 dias da autuação e ainda não tendo sido
proposta a execução fiscal, o contribuinte quitar o débito;

- limitação, a uma unidade, da isenção concedida aos veículos de
pessoa portadora de deficiência;

- limitação, a uma unidade, da isenção concedida a veículo de
motorista profissional autônomo utilizado como táxi.

Observamos que a proposição trata de modificações necessárias ao
aperfeiçoamento da legislação em vigor, fornecendo-lhe contornos
mais aptos à realização de justiça tributária, equalizando-a à de outros
Estados da Federação, incrementando a receita pública e protegendo
a economia estadual, além de, por via oblíqua, beneficiar também os
municípios.

A cobrança do IPVA deriva de permissivo expresso, contido na
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Constituição da República:

"Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:

iii - propriedade de veículos automotores".
A Constituição do Estado reproduz o dispositivo no art. 150:
"Art. 144 - Ao Estado compete instituir:

- imposto sobre:

c) propriedade de veículos automotores".
Observe-se que, também nos termos da Constituição Federal,

metade da arrecadação do IPVA deve ser destinada aos municípios
onde os veículos estão registrados:

"Art. 158- Pertencem aos Municípios:

III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios".

A Constituição mineira detalha a matéria:
"Art. 150 - Na repartição das respectivas receitas, em relação aos

impostos de competência do Estado, pertencem aos Municípios:
- cinqüenta por cento do produto da arrecadação do Imposto sobre

a Propriedade de Veículos Automotores;

§ 1° - As parcelas a que se referem os incisos serão diretamente
creditadas em contas próprias dos Municípios beneficiários, em
estabelecimento oficial de crédito, onde houver, observados, quanto
às indicadas nos incisos II e III, os seguintes critérios:

§ 20 - As parcelas do imposto a que se refere o inciso 1 serão
transferidas pelo Poder Executivo Estadual aos Municípios até o
último dia do mês subsequente ao da arrecadação".

A disciplina desses repasses é, ainda, estatuída pela Lei
Complementar Federal n° 63, de 1990, que dispõe sobre critérios e
prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de
impostos de competência dos Estados e de transferências por estes
recebidas, pertencentes aos municípios.

rs
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Observe-se, ademais, que a quitação do IPVA e o porte do

respectivo comprovante constituem obrigação do condutor de veículo,
consoante a Resolução n° 13, de 1998, do Conselho Nacional de
Trânsito.

E incontestável a essencialidade da tributação. O Estado não teria
como enfrentar suas tarefas se não dispusesse de meios para captar
recursos a partir do montante de riqueza existente na sociedade que
representa. Embora possuindo alicerces antigos na história, somente
após o advento da sociedade industrial é que a tributação recebe um
tratamento tecnicamente ordenado. O Brasil, seguindo a trilha do
direito ocidental, sempre permeou sua conduta, no âmbito da
imposição fiscal, pela crescente tributação, muitas das vezes de forma
equivocada. O IPVA ilustra, sob certo aspecto, os caminhos da
tributação no País, conquanto tenha surgido como taxa e, somente
após algum tempo, passado à condição de imposto que lhe é própria.

Em Minas Gerais são 3.349.148 veículos automotores, segundo
dados do DETRAN-MG, de dezembro de 2001. Observe-se, conforme
informação do IBGE em 2000, que na década de 90 o segmento de
mercado que mais cresceu foi o de bens de consumo duráveis,
"impulsionado pelos efeitos derivados da estabilização de preços -
aumento da renda real, queda nos preços relativos e expansão do
crédito -, como também pela escolha do país como local de produção
preferencial de veículos, no âmbito do Mercosul". Mais brasileiros
passaram a ter a possibilidade de adquirir seu carro. Ainda assim,
conforme dados da mesma instituição, os proprietários de veículo
ainda são minoria. A despesa com o transporte coletivo, que cresceu
51,66% no decênio entre 1987 e 1996, ainda é mais importante na
composição da despesa doméstica do brasileiro que o gasto com o
carro próprio. Verificamos, portanto, que o destinatário do IPVA é o
cidadão que se encontra nas camadas mais elevadas da pirâmide
social, já que maioria pobre ou indigente de nossa população não
possui veículos automotores.

Incluído no rol dos impostos de natureza patrimonial, de instituição e
arrecadação a cargo do Estado membro, o IPVA tem aumentado sua
importância na arrecadação estadual e, ao mesmo tempo, vem sendo
objeto de paulatino aperfeiçoamento legislativo. A proposição sob
análise segue essa tendência, na medida em que propõe uma
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modificação que, mesmo singela, torna mais adequada a cobrança
do mencionado tributo.

Cumpre recordar que o tributo traz consigo uma inequívoca intenção
de justiça social. Adam Smith, ao enunciar seus quatro princípios da
tributação, já intentava definir essa vocação do tributo, resguardando,
em qualquer hipótese, o menor ônus possível ao contribuinte e a
justiça na cobrança do encargo, entendida como a concessão de
tratamento isonômico aos diferentes grupos de cidadãos. Essa
orientação é clara em nosso Código de Proteção e Defesa do
Contribuinte, o qual é absolutamente respeitado pela proposta em
debate.

Quando se cuida de justiça social, notadamente em seu aspecto
fiscal, é imprescindível que nos reportemos ao clássico principio da
igualdade, abrigado no art. 5. 0 de nossa Constituição, dirigido à
aplicação da regra mediante a qual o Estado conferirá um tratamento
igualitário aos cidadãos, na medida da desigualdade entre eles. Ao
organismo estatal cabe, portanto, tratar de forma diferenciada os
diversos patamares de igualdade encontrados na sociedade. No
direito tributário vemos o princípio da igualdade ser afirmado pelo
princípio da capacidade contributiva, que induz à cobrança do imposto
na proporção da riqueza atribuída a cada um. Tal princípio se
encontra consignado no § 1.0 do art. 145 da Constituição da
República, que ordena que "sempre que possível os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica
do contribuinte". Por essa razão é que o IPVA, que afeta
majoritariamente as camadas médias e altas da população, obedece a
variadas faixas de alíquotas que, presume-se, obedecem a esse
imperativo.

Os tribunais, todavia, têm, algumas vezes, colocado limites para a
aplicação desse princípio. Observe-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça nos julgado que se segue:

"STJ) Processual e Administrativo. Mandado de Segurança. IPVA.
Alíquota Diferenciada Para Automóveis Importados. Ilegalidade.

- Os Estados não podem estabelecer alíquotas de IPVA
diferenciadas para carros importados.

- Precedentes.
- Embargos acolhidos". (Embargos de Declaração no Recurso em
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Mandado de Segurança n° 10353/RJ (1998/0085963-2), P Turma
do STJ, Rei. Mm. Francisco Falcão, j. 07.12.2000, Publ. DJU
26.03.2001 p. 368, JBCC Vol.: 00189, p. 466).

A posição reiterada daquela Corte aconselha prudência, por parte do
Estado, na imposição de uma tributação mais diferenciada e
eqüitativa. O Tribunal de Justiça do Estado, por sua vez, tem decisões
em sentidos contraditórios, como as citadas a seguir:

"TJMG) Constitucional e Tributário. IPVA. Progressividade. Alíquotas
Diferenciadas.

A Constituição Federal não autoriza a instituição de alíquotas
diferenciadas para o imposto sobre propriedade de veículos
automotores - IPVA, realizando-se o princípio da capacidade
contributiva proporcionalmente ao valor venal do bem.

Dá-se provimento ao recurso". (Apelação Cível n° 000.252.045-0/00,
41 Câmara Cível do TJMG, Belo Horizonte, Rei. Des. Almeida Meio. j.
05.09.2002, un.).

"TJMG) Tributário - 1PVA - Instituição - Lei Estadual - Base de
Cálculo - Alteração do Valor Venal - Alíquotas Diferenciadas -
Possibilidade - Princípios Constitucionais.

Não fere qualquer princípio constitucional a instituição do IPVA, por
lei estadual regularmente editada, que prevê como base de cálculo o
valor venal do veículo, a ser apurado por órgão do Executivo, a cada
ano, e que adota alíquotas diferenciadas conforme o tipo e utilização
do automóvel". (Apelação Cível n° 157.288/2.00, 3 a Câmara Cível do
TJMG, Belo Horizonte, Rei. Des. José Antonino Baía Borges. j.
02.03.2000).

Vê-se, portanto, que, com as devidas cautelas, o projeto de lei em
estudo busca realizar efetivamente justiça tributária com as
modificações que propõe para a legislação em vigor.

Note-se, por outro lado, que mesmo nos casos em que há
majoração de alíquota, a proposta sob apreciação se revela razoável.
Nos casos dos aumentos incidentes sobre os veículos do tipo
caminhonete e similares e sobre as motocicletas e análogos, o
crescimento da aliquota, além de ser pequeno, não torna a tributação
em nosso Estado mais pesada que nos demais. Com efeito, as
alíquotas propostas colocam Minas Gerais, por exemplo, em situação
igual à do Rio Grande do Sul e Distrito Federal, inferior ou igual à de
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São Paulo e Rio de Janeiro, inferior à de Goiás e, em regra,
superior à da Bahia e de Santa Catarina, oscilando em razão de ser o
veículo importado ou não.

A imputação de multas sobre os contribuintes inadimplentes é
medida absolutamente justa e que já deveria ter sido implementada.
Afinal, o inadimplemento gera altos custos para o Estado, que é
levado a acionar sua máquina fiscal para exigir o cumprimento da
obrigação tributária. Também nesse ponto o projeto se apresenta
moderado, estando o valor das multas entre os mais baixos cobrados
por diversos Estados.

Pertinente também é a limitação que se pretende estabelecer sobre
as isenções do IPVA sobre veículos pertencentes a taxistas e a
portadores de deficiência. Em ambos os casos é justificável que
apenas um dos veículos de propriedade desses contribuintes seja
isento, já que os objetivos do benefício - favorecer a locomoção do
portador de deficiência e facilitar a atividade profissional do motorista
autônomo - estarão plenamente atendidos dentro da margem
proposta.

A redução da alíquota aplicável aos veículos destinados a locação é
medida de proteção à economia mineira. Observamos que, em face
da tributação mais benéfica para esse contribuinte em outros Estados,
Minas Gerais correria o risco de sofrer enormes perdas, econômicas e
financeiras, derivadas de um possível êxodo das empresas locadoras
de veículos para outros Estados. Ressalte-se, aliás, que essa medida
ratifica o Decreto n° 43.261, de 11/4/2003, que já tratou dessa matéria
de forma idêntica.

Finalmente, a diminuição do percentual incidente na redução da
base de cálculo para os veículos movidos a álcool etílico hidratado
combustível é, a nosso ver, passível de revisão. Em que pese aos
bem lançados argumentos do Governo Estadual, evidenciando o
ganho que tal alteração traria para a arrecadação estadual,
entendemos que, nesse caso, razões extrafiscais devem ter a
precedência. A defesa do meio ambiente é providência que se impõe,
bem como a proteção do interesse nacional, consubstanciado no
estímulo à produção de um combustível renovável baseado em cultura
apta a ser desenvolvida com facilidade na maior parte do território
nacional. Assim é que propomos a supressão do dispositivo que trata
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dessa matéria, com a conseqüente manutenção da redução em
30% da base de cálculo para veículo a álcool.

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

1.079/2003 com a Emenda n° 1, que apresentamos.
EMENDA N° 1

Suprima-se do art. 1° o § 6 0 do art. 70 da Lei n° 12.735, de 30 de
dezembro de 1997.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - José Henrique

- Sidinho do Ferrotaco - Mauro Lobo - Maria Tereza Lara (voto
contrário) - Dinis Pinheiro.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.079/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise altera
dispositivos da Lei n° 12.735, de 30/12/97, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 20/9/2003, foi o projeto
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em sua análise, a
Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação da
matéria com a Emenda n° 1, que apresentou. Em seguida, a
Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto
com a emenda apresentada pela Comissão anterior.

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

O projeto de lei em tela modifica a Lei n° 12.735, de 1997, que
dispõe sobre o IPVA, promovendo a alteração de alíquotas desse
tributo.

A primeira alteração proposta pelo projeto é a redução do percentual
de redução da base de cálculo do imposto, para veículo movido
exclusivamente a álcool etílico hidratado, de 30% para 10%. Segundo
informações da Secretaria de Estado da Fazenda, em 2003, o
desconto atualmente prevista de 30% representou uma perda de
receita na ordem de R$15.000.000,00. No entanto, a Comissão de
Defesa do Consumidor aprovou emenda garantindo o benefício de
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30% aos proprietários de veículos a álcool.

Quanto às alíquotas de IPVA, o projeto estipula:
a) elevação de 2% para 3% do tributo incidente sobre caminhonete

de carga - picape -, furgão e veículo automotor rodoviário com
autorização para transporte público de passageiros. De acordo com
estudos dos técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda, com esse
reajuste, a receita do IPVA seria acrescida de R$ 42.000.000,00;

b) incidência de uma alíquota de 2% sobre o seu valor de venda
para motocicletas, motonetas, triciclos, quadriciclos e ciclomotores,
independentemente do número de cilindradas. Atualmente, as
motocicletas têm alíquotas diferenciadas, aquelas com menos de 150
cilindradas são tributadas em 1%, e as com mais cilindradas são
tributadas em 1,5%. A proposta visa inicialmente eliminar essa
diferenciação, fazendo com que o valor venal do veículo seja o fator
determinante para o cálculo do imposto. De acordo com a Secretaria
de Estado da Fazenda, com o reajuste, a emissão do IPVA seria
acrescida de aproximadamente R$14.000.000,00;

c) redução de alíquota de 2% para 1% para veículos destinados
exclusivamente a locação, de propriedade de pessoa jurídica, com
atividade de locação devidamente comprovada nos termos da
legislação aplicável, ou na sua posse em virtude de contrato formal de
arrendamento mercantil ou propriedade fiduciária. Segundo consta da
mensagem encaminhada a esta Casa, a redução revela-se necessária
para manter registrados e licenciados em Minas Gerais os veículos
pertencentes a empresas locadoras aqui estabelecidas, uma vez que
as alíquotas praticadas em outros Estados, como o Paraná, têm
atraído o emplacamento desses veículos naquele Estado. Vale
ressaltar que a aliquota de 1,0% já está sendo praticada no Estado,
nos termos do Decreto n° 43.261, de 11/4/2003, que, editado com
base no art. 225 da Lei n° 6.763, de 1975, autoriza o Governo a
conceder, sem prévia autorização do Legislativo, os incentivos que
considerar necessários à proteção da economia mineira.

Ressaltamos que as modificações de aliquotas propostas buscam
adequar os valores cobrados em Minas Gerais à realidade de Estados
limítrofes a Minas. Em sua mensagem, o Governo destaca que as
alíquotas que estão sendo majoradas foram definidas mediante
estudos comparativos com os percentuais vigentes nos Estados
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vizinhos, a fim de evitar a redução da frota por possibilidade de
licenciamento em outra unidade da Federação. Estados como o Rio
de Janeiro e São Paulo, que possuem uma grande frota de
motocicletas, cobram os 2% propostos neste projeto.

O projeto estipula ainda, multa de 50% do valor do imposto, quando,
por meio de ação fiscal, o Poder Executivo verificar o não-pagamento
do tributo. Essa alteração está em consonância ao que ocorre com o
ICMS e as taxas estaduais, em que, na hipótese de ação fiscal, existe
penalidade para o contribuinte autuado.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto trará aumento
de receitas para o Estado. Assim mesmo, não contraria o disposto na
Lei Complementar Federal n° 101, de 415/2000, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, pois a redução de
aliquota contida na proposta está sendo compensada com o aumento
de alíquotas também ora proposto.

Finalmente, cabe lembrar que do produto da arrecadação do IPVA,
50% pertencem ao Estado e 50% pertencem ao município onde se
encontra registrado, matriculado ou licenciado o veículo- Assim, a
aprovação do projeto tem repercussão positiva nas finanças
municipais, que verão aumentadas suas receitas de IPVA.

Considerando as modificações sofridas pela Lei n° 12.735 desde sua
promulgação em 1997, propomos no final de nosso parecer o
Substitutivo n° 1, que consolida a legislação do IPVA do Estado, com
as alterações propostas neste projeto de lei. No substitutivo,
acrescentamos os parágrafos §1 0 e 20, ao art. 9°, que assegura ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de recurso no caso de
discordância do valor da base de cálculo do imposto, no prazo de 15
dias úteis contados da data da publicação das tabelas.

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

1.079/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
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IPVA - incide, anualmente, sobre a propriedade de veículo
automotor de qualquer espécie, sujeito a registro, matrícula ou
licenciamento no Estado.

§ 1° - O IPVA incide também sobre a propriedade de veículo
automotor, ainda que dispensado de registro, matrícula ou
licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja
domiciliado no Estado.

§ 2° - O IPVA não incidirá sobre a propriedade de veículo
apreendido e mantido em depósito do Estado no período
compreendido entre a decisão judicial ou administrativa que determine
a apreensão e a realização do leilão.

Art. 20 - O fato gerador do Imposto ocorre:
- para veículo novo, na data de sua aquisição por consumidor, com

recolhimento proporcional ao número de dias restantes para o fim do
exercício;

II - para veículo usado, no dia 1° de janeiro de cada exercício;
III - para veículo importado pelo consumidor, na data de seu

desembaraço aduaneiro.
§ 1 0 - Tratando-se de veículo usado que não se encontrava

anteriormente sujeito a tributação, considera-se ocorrido o fato
gerador na data em que se der o fato ensejador da perda da
imunidade ou da isenção.

§ 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se novo o veículo sem uso,
até a sua saída promovida por revendedor ou diretamente do
fabricante ao consumidor final.

Art. 30 - E isenta do IPVA a propriedade de:
- veículo de entidade filantrópica, quando declarada de utilidade

pública pelo Estado, desde que utilizado exclusivamente para a
consecução dos objetivos da entidade;

II - veículo de embaixada, consulado ou de seus integrantes de
nacionalidade estrangeira;

III - veículo de pessoa portadora de deficiência física, quando
adaptado por exigência do órgão de trânsito para possibilitar a sua
utilização pelo proprietário;

IV - veículo de turista estrangeiro, durante a sua permanência no
País, por período nunca superior a um ano, desde que tal veículo não
esteja sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no Estado;
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V - veículo de motorista profissional autônomo, que o utilize para

transporte público de passageiros na categoria aluguel - táxi,
adquirido com ou sem reserva de domínio

VI - veículo rodoviário dispensado de licenciamento no órgão de
trânsito, por não trafegar em via pública, e máquina agrícola ou de
terraplanagem;

VII - veículo de valor histórico, assim declarado pela Fundação
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais -
IEPHA-MG -;

VIII - veículo roubado, furtado ou extorquido, no período entre a data
da ocorrência do fato e a data de sua devolução ao proprietário;

IX - veículo sinistrado com perda total, conforme disposto em
regulamento, a partir da data da ocorrência do sinistro;

X - veículo objeto de sorteio promovido por entidade credenciada, na
forma prevista em lei, no período entre a data de sua aquisição e a
data de sua entrega ao sorteado;

Xl - veículo adquirido em leilão promovido pelo poder público, no
período entre a data de sua apreensão e a data da arrematação;

XII - veículo que esteja cedido em comodato à administração direta
do Estado, bem como a autarquia e fundação pública estadual;

XIII - veículo usado, desde que seu proprietário seja comerciante de
veículos inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado e o utilize
como mercadoria em sua atividade comercial;

XIV - embarcação, desde que o seu proprietário seja pescador
profissional e utilize em sua atividade pesqueira;

XV - aeronave e embarcação com autorização para o transporte
público de passageiros ou cargas comprovada mediante registro no
órgão próprio;

XVI - locomotiva;
XVII - Veículo pertencente a motorista profissional autônomo que o

utilize exclusivamente no transporte escolar, na zona rural ou desta
para a zona urbana, contratado pela Prefeitura do município onde seja
prestado o serviço;

XVIII - furgão, 'van" ou perua, com quinze anos de fabricação ou
mais.

§ 1" - Na hipótese do inciso VIII, fica o proprietário do veículo
desobrigado das penalidades referentes a infrações cometidas
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durante o período estabelecido no referido dispositivo.

§ 20 - O Poder Executivo disciplinará em regulamento as hipóteses
em que seja necessário o reconhecimento da isenção e as
formalidades a serem observadas para sua concessão.

§ 30 - Caso o bem a que se refere o inciso V venha a ser retomado
pelo credor alienante fiduciário, este responderá pela quitação de
créditos de IPVA cujo fato gerador tenha ocorrido no exercício em que
se verifique a retomada, observada a proporcionalidade prevista no
inciso 1 do art. 2 0.

§ 4° - Nas hipóteses dos incisos III e V, a isenção alcança apenas
um veículo, sem prejuízo da isenção do imposto quando se tratar de
aquisição de veículo novo, observado o disposto no § l o do art. 20
desta lei.

Art. 40 - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor.
Art. 50 - Respondem solidariamente com o proprietário pelo

pagamento do imposto e acréscimos legais devidos:
- o devedor fiduciário, em relação ao veículo objeto de alienação

fiduciária;
II - o arrendatário, em relação ao veículo objeto de arrendamento

mercantil.
Art. 60 - O adquirente do veículo responde solidariamente com o

proprietário anterior pelo pagamento do imposto e dos acréscimos
legais vencidos e não pagos.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica ao
adquirente de veículo vendido em leilão promovido pelo poder público.

Art. 70 - A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo.
§ 1° - Tratando-se de veículo novo, será considerado como base de

cálculo o valor constante no documento fiscal referente à transmissão
da propriedade ao consumidor.

§ 20 - Tratando-se de veículo usado, será considerado como base de
cálculo o valor apurado pela Secretaria de Estado da Fazenda com
base nos preços médios praticados no mercado, pesquisados em
publicações especializadas e, subsidiariamente, na rede revendedora,
observando-se:

- em relação a veículos rodoviário e ferroviário: espécie, marca,
modelo, potência, capacidade máxima de tração e carga, ano de
fabricação e tipo de combustível utilizado;
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II - em relação a embarcação: potência, comprimento, casco, ano

de fabricação e tipo de combustível;
III - em relação a aeronave: peso máximo de decolagem e ano de

fabricação.
§ 30 - Tratando-se de veículo usado, quando não constarem no

mercado informações sobre sua comercialização no ano base, para
definição de seu valor venal serão observados os critérios previstos
em regulamento;

§ 40 - Tratando-se de veículo novo ou usado, importado pelo
consumidor, para pagamento do IPVA devido no exercício em que se
der o seu internamento, será considerado como base de cálculo o
valor constante no documento relativo a seu desembaraço aduaneiro
em moeda nacional, acrescido dos tributos e demais encargos
devidos pela importação, inclusive o Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, ainda que não recolhidos.

§ 50 - Não se incluem na base de cálculo os custos financeiros
referentes a venda a prazo ou financiada.

§ 60 - Tratando-se de veículo movido a álcool, a base de cálculo fica
reduzida em 30% (trinta por cento).

Art. 8 0 - Não sendo apresentada a documentação a que se refere os
§ 1° e 40 do artigo anterior, ou se nela constarem valores
notoriamente inferiores aos de mercado, a base de cálculo será o
valor atribuído pela autoridade fazendária, observado o disposto em
regulamento.

Art. 90 - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, no órgão
oficial do Estado, tabelas que informem os valores da base de cálculo
e do imposto referentes aos veículos de que tratam os § 2 0 a 40 do
art. 7°.

§ 1° - É assegurado ao contribuinte a apresentação de recurso no
caso de discordância do valor da base de cálculo, no prazo de quinze
dias úteis contados da data da publicação das tabelas.

§ 20 - Na hipótese de decisão favorável ao recurso do contribuinte,
ocorrida após a data do vencimento da primeira parcela ou da cota
única com desconto, fica assegurado ao contribuinte o prazo de dez
dias contados da data da ciência da decisão, para o pagamento com
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os benefícios previstos no art. 11 desta lei.

Art. 10 - As alíquotas do IPVA são de:
- 4% (quatro por cento) para automóvel, veículo de uso misto,

veículo utilitário e outros não especificados neste artigo;
II - 3% (três por cento) para caminhonete de carga - picape -, furgão

e veículo automotor rodoviário com autorização para transporte
público de passageiros, comprovada mediante registro no órgão de
trânsito na categoria aluguel';

III - 1% (um por cento) para veículos destinados exclusivamente à
locação, de propriedade de pessoa jurídica com atividade de locação
devidamente comprovada nos termos da legislação aplicável, ou na
sua posse em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil
ou propriedade fiduciária;

IV - 1% (um por cento) para ônibus, microônibus, caminhão,
caminhão-trator e aeronave;

V - 2% (dois por cento) para motocicleta, motoneta, triciclo,
quadriciclo e ciclomotor;

VI - 3% (três por cento) para embarcação.
Parágrafo único - Para definição de veículos citados neste artigo,

serão observadas as normas técnicas dos respectivos fabricantes ou,
na sua ausência, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.

Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária
credenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda, cabendo ao
contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em três parcelas
mensais consecutivas.

§ 1° - A Secretaria da Fazenda escalonará o pagamento de acordo
com o final da placa do veículo.

§ 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto para o
pagamento do tributo em cota única.

Art. 12 - O não-pagamento do IPVA nos prazos estabelecidos na
legislação sujeita o contribuinte ao pagamento de multa calculada
sobre o valor atualizado do imposto ou de parcelas deste, conforme
disposto nos incisos abaixo, bem como de juros de mora:

- 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do imposto por dia de
atraso, quando o pagamento ocorrer dentro de trinta dias contados da
data do vencimento;
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II - 20% (vinte por cento) do valor do imposto, quando o

pagamento ocorrer após o prazo previsto no inciso anterior.
§ 1° - havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por

cento) do valor do imposto observadas as seguintes reduções:
a) a SO% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o

pagamento ocorrer no prazo de trinta dias contados do recebimento
do auto de infração;

b) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea anterior e antes de
sua inscrição em dívida ativa.

§ 20 - Na hipótese prevista no "caput" deste artigo, ocorrendo o
pagamento espontâneo apenas do tributo, a multa será exigida em
dobro, quando houver ação fiscal.

Art. 13 - Fica facultado ao alienante comunicar ao órgão onde
registrou, matriculou ou licenciou o veículo a transferência de sua
propriedade.

Parágrafo único - A comunicação desobriga o alienante de
responsabilidade relativa a imposto cujo fato gerador ocorra
posteriormente a ela, bem como dos acréscimos legais.

Art. 14-O IPVA é vinculado ao veículo.
Parágrafo único - A propriedade do veículo somente poderá ser

transferida:
- para outra unidade da Federação, após o pagamento integral do

imposto devido;
II - dentro do Estado, após o pagamento do imposto ou das parcelas

deste já vencidas.
Art. 15 - Nenhum veículo será registrado, matriculado ou licenciado

perante a repartição pública competente sem a prova do pagamento
do imposto vencido e dos acréscimos legais, quando devidos.

Art. 16 - O contribuinte ou responsável deverão manter arquivados,
pelo prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, os comprovantes de
pagamento do imposto.

Art. 17 - Do produto da arrecadação do IPVA, incluídos os
acréscimos legais correspondentes, 50% (cinqüenta por cento)
pertencem ao Estado e 50% (cinqüenta por cento), ao município onde
se encontrar registrado, matriculado ou licenciado o veículo.
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Parágrafo único - Não estando o veículo sujeito a registro,

matrícula ou licenciamento, 50% (cinqüenta por cento) do produto da
arrecadação do imposto pertencem ao município mineiro onde se
encontrar domiciliado o contribuinte.

Art. 18 - Caberá ao Estado efetuar a restituição de importância
indevidamente recolhida a titulo de imposto e acréscimos legais,
ficando-lhe assegurado ressarcimento, pelo município, do valor a este
repassado, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 19 - Fica dispensado o pagamento de créditos tributários do
IPVA anteriores à vigência desta lei, relativos a veículos cedidos em
regime de comodato a órgãos da administração direta do Estado, a
autarquias e fundações públicas estaduais, cujos fatos geradores
tenham ocorrido durante o período da cessão.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2004.

Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a
Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - José Henrique - Jayro Lessa (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.160/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em
análise dispõe sobre a inclusão da disciplina Educação e Segurança
Alimentar nos currículos do sistema estadual de ensino.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10110/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188,
do Regimento Interno, emitir parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em análise obriga as escolas da rede pública estadual

a incluir, no currículo do ensino médio, a disciplina Educação e
Segurança Alimentar, com o intuito de conscientizar os alunos sobre
os benefícios de uma boa alimentação.
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No que toca à competência do Estado membro para tratar da

matéria, registre-se que a Constituição da República prevê, em seu
art. 22, inciso XXIV, a competência privativa da União para legislar
sobre as diretrizes e bases da educação nacional e, no art. 24, IX, a
competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito
Federal para legislar sobre educação, cultura e ensino.

Dessa forma, faz-se necessário distinguir duas modalidades básicas
de lei educacional: aquelas que estabelecem diretrizes gerais para a
educação nacional - e que são de domínio exclusivo da União - e as
que dispõem suplementarmente sobre educação, cultura e ensino,
que são de competência concorrente entre a União e os Estados.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, Lei Federal ri0
9.394, de 1996. Tal norma 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
os Estados legislarem em caráter suplementar, respeitada a norma
geral.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo pedagógico
relacionado a educação alimentar no currículo das escolas da rede
púbica de ensino médio não encontra óbice de natureza legal.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito, 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
da República.

Contudo, deve-se observar 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. Nesse sentido, o projeto
em estudo procura 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
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os direitos de alunos e professores.

Ressaltamos, também, que é necessário que a Comissão de
Educação realize profunda análise das implicações que a inclusão
desse conteúdo no currículo escolar poderá causar na autonomia
pedagógica das escolas, bem como da possibilidade de a carga de
disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na parte flexível do
currículo dessasescolas tornar-se excessiva e, por isso, impraticável.

A Emenda n° 1, que apresentamos ao final, tem o objetivo de
substituir a expressão "matéria" por "conteúdo", para possibilitar que o
conteúdo relativo a educação alimentar possa ser ministrado por
professores em exercício, sem haver necessidade de contratar
profissionais especializados, o que iria gerar aumento de despesa.
Pelos mesmos motivos, propomos também a Emenda n° 2, que
suprime o art. 2 0 do projeto, o qual estabelece que a docência da
disciplina caberá ao formando de curso superior das áreas que
especifica.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°1.160/2003 com as Emendas nos  e
2, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no "caput" e no parágrafo único do art. 1°, o termo

"matéria" por "conteúdo".
EMENDA N°2

Suprima-se o art. 20.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonidio Bouças - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.182/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n° 1.182/2003
visa a alterar a Lei n° 14.202, de 2002, que dispõe sobre a
implantação dos cursos Normal Superior e de Pedagogia pelas
universidades do sistema estadual de ensino.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 18/10/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
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Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa à alteração do art. lO da Lei n°

14.202, de 2002, que tem a seguinte redação:
"Art. 1 0 - As universidades do sistema estadual poderão firmar

convênios com os municípios mineiros para a realização dos cursos
Normal Superior e de Pedagogia, fora de suas sedes, com a adoção
das medidas educacionais necessárias ao seu adequado
funcionamento".

Comparados a redação em vigor e o texto proposto no projeto em
análise, a única novidade reside na inclusão da licenciatura entre os
cursos que poderão ser objeto do convênio a que faz menção o
dispositivo transcrito. Ora, não há nenhuma norma federal ou
dispositivo da Constituição do Estado que impossibilite conferir-se à
licenciatura o mesmo tratamento assegurado aos cursos de
Pedagogia.

Ressalte-se, ainda, que o Projeto de Lei ri 0 1.872, de 2001, do qual
resultou a lei que se pretende alterar, recebeu desta Comissão
parecer pela constitucional idade, sendo oportuno transcrever a
seguinte passagem, porque a idéia nela contida estende-se à
proposição em foco: "Nos termos do § 4° do art. 87 da Lei n° 9.394, de
20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
os profissionais que se encontram prestando serviços educacionais
nos municípios precisam adquirir formação superior até o fim da
Década da Educação, que corresponde ao final do ano de 2005.
Nesse contexto, a proposição em epígrafe guarda o mérito de facilitar
o acesso dos profissionais de educação à graduação, condição
necessária ao pleno atendimento à LDB a partir do ano de 2006". De
fato, a licenciatura é um curso destinado à formação de professores,
razão pela qual a alteração proposta por meio do projeto de lei em tela
merece a nossa aprovação.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.18212003.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Leonídio Bouças - Leonardo Moreira - Gustavo Valadares -
Durval Ângelo.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°631/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n° 631/2003

tem por objetivo alterar dispositivo da Lei n° 14.134, de 29112/2001,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bela Vista de
Minas o imóvel que menciona.

Após aprovação da matéria no 1° turno, cabe agora a esta Comissão
apreciá-la quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, no 20
turno, conforme dispõe o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de autorizar o Poder Executivo a transferir o

domínio do imóvel que especifica ao patrimônio do Município de Bela
Vista de Minas, com a finalidade de se construir ali uma unidade de
ensino.

Reiteramos o parecer exarado por esta Comissão quando da
tramitação da matéria no 1° turno. Entendemos que a obrigatoriedade
da autorização legislativa é decorrente de preceitos legais
principalmente no que dispõe a Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que
estabelece as normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
municípios e do Distrito Federal.

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

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

631/2003 no 2 0 turno.
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Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Chico Simões -

Mauro Lobo - Doutor Viana.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 69312003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei n°
693/2003 dispõe sobre rios de preservação permanente e dá outras
providências.

Aprovada em 1 0 turno, com a Emenda n° 2, a proposição retorna a
esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno. A redação do
vencido, em anexo, é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em comento tem por finalidade proteger um trecho do

rio Grande, com cerca de 120 km de extensão, desde sua nascente
até um ponto situado a montante do remanso do reservatório da
Hidrelétrica de Camargos.

Trata-se de uma porção do curso do rio de grande beleza cônica e
com locais muito apropriados ao uso da água nas atividades de
recreação de contato. Isso pode ser facilmente comprovado pela
grande afluência de visitantes nos finais de semana e nos feriados.

A declaração do citado trecho do rio como de preservação
permanente é ato necessário, pois é o último remanescente das
condições naturais de um curso de água que teve seu regime hídrico
totalmente alterado pela construção de sucessivos barramentos para
geração hidrelétrica. Há, até mesmo, projeto para implantar no local
mais uma geradora de energia, o que destruiria a parte ainda
preservada do rio.

Há também que se observar que, para atingir seus objetivos, o
projeto apresentado pelo Deputado Sebastião Helvécio inova ao
propor a consolidação das leis sobre rios de preservação permanente,
abandonando o caminho tradicional de introduzir dispositivos nesses
textos legais.

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

693/2003 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
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Maria José Haueisen, Presidente - Leonardo Quintão, relator -

Doutor Ronaldo - José Milton.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 693/2003

Dispõe sobre rios de preservação permanente e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Consideram-se rios de preservação permanente os cursos

de água ou trechos destes com características excepcionais de beleza
ou dotados de valor ecológico, histórico ou turístico, em ambientes
silvestres naturais ou pouco alterados.

Art. 20 - A declaração como rio de preservação permanente visa a:
- manter o equilíbrio ecológico e a biodiversidade dos ecossistemas

aquáticos e marginais;
II - proteger paisagens naturais pouco alteradas, de beleza cênica

notável;
III - favorecer condições para educação ambiental e recreação em

contato com a natureza;
IV - proporcionar o desenvolvimento de práticas náuticas em

equilíbrio com a natureza;
V - favorecer condições para a pesca amadorística e desenvolver a

pesca turística.
Art. 30 - Ficam proibidos no rio de preservação permanente:

- a modificação do leito e das margens, ressalvada a competência
da União sobre os rios de seu domínio;

II - o revolvimento de sedimentos para a lavra de recursos minerais;
III - o exercício de atividade que ameace extinguir espécie da fauna

aquática ou que possa colocar em risco o equilíbrio dos ecossistemas;
IV - a utilização de recursos hídricos ou a execução de obras ou

serviços com eles relacionados que estejam em desacordo com os
objetivos de preservação expressos no art. 2 0 desta lei.

Art. 40 - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM - definir os usos múltiplos das águas dos rios ou trechos de
rios de preservação permanente, observadas as disposições contidas
no art. 20 desta lei.

Ad. 50 - São rios de preservação permanente:
- o rio Cipó, afluente do rio Paraúna, e seus tributários, integrantes
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da bacia hidrográfica do rio das Velhas;

II - o rio São Francisco, no trecho que se inicia imediatamente a
jusante da barragem hidrelétrica de Três Marias e vai até o ponto logo
a jusante da cachoeira de Pirapora;

III - os rios Pandeiros e Peruaçu, integrantes da bacia hidrográfica
do rio São Francisco;

IV - o rio Jequitinhonha e seus afluentes, no trecho entre a nascente
e a confluência com o rio Tabatinga;

V - o rio Grande e seus afluentes, no trecho entre a nascente e o
ponto de montante do remanso do lago da barragem de Camargos.

Art. 6° - Ficam revogadas a Lei n° 10.629, de 16 de janeiro de 1992,
e a Lei n° 12.016, de 15 de dezembro de 1995, cujas disposições se
consolidam nos termos desta lei.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 30/10/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Flaviano Viana de Magalhães, ocorrido em 13/1012003, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
José Luciano de Oliveira, ocorrido em 24/10/2003, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Altair Dias da Silveira, ocorrido em 23/10/2003, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra.
Antônia Costa Chiab Saliba, ocorrido em 21110/2003, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 62 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28/10/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Questões de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Inexistência de quórum especial para votação de
proposta de emenda à Constituição - Votação, em 2 0 turno, do Projeto
de Lei n° 740/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.078/2003; discurso do
Deputado Chico Simões - Questão de ordem - Inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adaiclever Lopes -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - 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 - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Manha Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Ohinto Godinho -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Wehiton Prado - Zé Maia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h15min, a lista
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de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Farte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 21-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 a Farte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Chegando a este Plenário, pela

manhã, acompanhei o Partido dos Trabalhadores com a sua bancada
em frente à Assembléia. Isso deve sair em todos os órgãos da
imprensa. Estavam com roupas de cirurgião, enfermeira, enfim, com a
indumentária completa de médicos. Então, quando eu estava entrando
no Plenário, chamaram-me na porta e disseram-me: "Olha, Deputado,
como a imprensa está!" Perguntei por quê. Isso porque na hora em
que a senhora mal-informada, que estava aqui, abriu o jornal, disse
que a Bancada do PT estava fazendo, naquela hora, o que os jornais
escritos de hoje estavam noticiando. Levei um susto, Sr. Presidente.

Ora, é a mesma posição, a mesma indumentária, enfim, tudo estava
ocorrendo ontem quando se discutiam as verbas do orçamento para a
saúde em Brasília. Então, a Bancada do Partido dos Trabalhadores,
em função de o jornal não ser "on line", estava fazendo o mesmo que
os Deputados Federais e Senadores fizeram. O que estamos vendo
hoje é uma reprise do que ocorreu em Brasília com o problema do
orçamento para a saúde e com o Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva.

Volto, então, a dizer que não estamos aqui para criticar. Temos é
que ajudar o meu Presidente, Luiz Inácio, o Lula, a fazer uma boa
administração, apesar de todas essas viagens de que a imprensa fala,
repetindo a piada: "Passa o avião. Aí vem o Lula. Passa o avião. Aí
volta o Lula.". Então, não obstante todas essas viagens, temos que
ajudar o nosso Presidente a fazer um Brasil melhor, e ele está no
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caminho certo. Assim como tenho certeza também de que o
Partido dos Trabalhadores vê a seriedade daquilo que está sendo feito
aqui em Minas Gerais, com o Governador Aécio Neves.

Preocupado com essa moda, Sr. Presidente, estou apresentando a
esta Casa um projeto proibindo o plágio. Acho que copiar, plagiar e
dizer que o que deu certo lá pode dar certo aqui não é um bom
caminho. Portanto, temos que apresentar um projeto dessa natureza
nesta Casa. Roberto Carlos já pagou multa por causa de plágio em
música. As pessoas que plagiam pagam multa pelo plágio. Então,
daqui a pouco esta Casa também começará a cobrar, porque o que
acontece em Brasília com o Presidente Lula, que tem dificuldade, sim,
para administrar, porque não é fácil administrar um País como este,
também ocorre aqui com o Governador Aécio Neves, assim como
ocorre com o Prefeito Fernando Pimentel em Belo Horizonte.

Portanto, só gostaria de relembrar que não podemos ficar no
"aconteceu lá, acontecerá aqui". Temos que colaborar, ajudar o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em quem votei e ajudei a eleger,
tanto eu como o meu partido, o PDT, assim como o meu Presidente
maior, Sr. Brizola. Temos, então, com certeza é que colaborar e
ajudar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, realmente, o
Deputado Alencar, de uma maneira muito jocosa, abordou um assunto
de uma seriedade muito grande. Talvez, por ser muito atarefado, voe
mais nesta Casa do que o Lula voa nesses Boeings da vida e, talvez,
por isso, não tenha percebido que quem estava com roupas brancas
não era a Bancada do Partido dos Trabalhadores, mas uma bancada
que quer saúde pública de boa qualidade, uma bancada de
Deputados que querem que o cidadão mineiro seja respeitado.

Salvo engano, quase todos os partidos estavam representados.
Aprendemos, em medicina, que um veneno pode ser usado para

coibir suas próprias ações. Infelizmente, à frente deste Governo de
Minas Gerais, há uma das pessoas que mais cometem plágio neste
País. Nunca vi imitar o que não presta, como faz este Governador.

Quanto às taxas, que fiz questão de discutir por ser membro da
Comissão de Fiscalização, pude perceber que todas a serem criadas
remetem à existência da sua cobrança em outro Estado. Em tudo,
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está copiando o que não deve.

Como petista e médico, quero lembrar que o Governo Federal
incluiu no seu orçamento determinada despesa para coibir a fome, o
que entendemos importante. No entanto, a Emenda Constitucional n°
29 é muito clara quando diz o que deve ser aplicado em saúde.
Embora quem não se alimente vá adoecer, não é isso que quiseram
os legisladores quando emendaram a Constituição. Deixaram bem
claro o que deve ser aplicado em saúde com um sentido restrito, que
são ações médicas, paramédicas, hospitais, medicações, etc.

O Governador de Minas, mesmo vendo isso, continua imitando o
que não deve. Tem que entender que o que é bom copiamos; o que é
ruim evitamos. Por isso, frente ao plágio do Governador do Estado,
com o qual não concordamos, plagiamos o que é correto e está de
acordo com os parlamentares que compõem a Frente Parlamentar
Federal de Saúde.

E isso que fizemos hoje aqui. E não foi apenas a Bancada do PT e
do PCdoB. Deputados de todas as bancadas, de maneira tranqüila,
apresentaram à sociedade mineira as mesmas preocupações que os
Deputados Federais e os Senadores estão sentindo com o destino da
saúde.

Quero encerrar a minha tala dizendo que vamos continuar essa luta.
Deus nos deu raciocínio para copiar o que dá certo, e percebemos
que isso deu certo em Brasília. Entendemos que o Governador do
Estado pode continuar copiando o Lula, mas deve retroceder nos
pontos que não são certos. Realmente dar um passo atrás significa
mostrar dignidade, e é isto que queremos: dignidade para a saúde do
povo mineiro e para o povo brasileiro, que não agüenta mais conviver
com tantas mazelas que se praticam nessa área tão importante, que
justamente vai preservar o dom mais importante que Deus nos deu,
que é a nossa vida, por intermédio de uma saúde perfeita. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Quero apenas reforçar as palavras do
meu companheiro e amigo, Deputado Chico Simões. Realmente é
necessária uma ação mais coletiva em favor do SUS em Minas
Gerais.

Quando o Presidente Lula enviou ao Congresso Nacional o
orçamento em que uma parcela - em torno de 10% do que deveria ser
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destinado à saúde - seria destinada ao programa Fome Zero,
houve um processo de discussão nacional. Vários setores, inclusive
do próprio PT, mas também de outros partidos, como o PSDB e o
PFL, questionaram que não seria justo que o programa Fome Zero
recebesse a verba que deveria ser destinada à saúde. Foi, portanto,
uma discussão mais do que justa.

Nós, da Bancada do PT - 15 Deputados do PT e a Deputada Jô
Moraes -, por iniciativa do Presidente da Comissão de Saúde,
Deputado Ricardo Duarte, enviamos ao Presidente Lula e ao Ministro
da Saúde um documento reivindicando que os 3 bilhões da saúde não
tivessem outra destinação que não aquela. Esse documento está
datado. O Deputado Ricardo Duarte o apresentou na Comissão de
Saúde e ele foi enviado junto com várias manifestações de petistas e
de não petistas, mas todas em prol do SUS.

Agora, em Minas Gerais, acontece algo em proporções muito
maiores. Cerca de 45% da verba que deveria ser destinada ao SUS
não será mais.

O Governador Aécio Neves, por meio de várias maquiagens feitas
na área da saúde, não destinou a verba para o SUS, mas para
pagamento de aposentadorias, encargos sociais, saneamento básico
via COPASA, meio ambiente e vários outros que não dizem respeito à
área da saúde pública. Ao todo são R$615.000.000,00,
correspondentes a 45% daquilo que deveria estar no SUS. Por muito
menos, os Deputados Federais fizeram um protesto, mais do que
justo, colocando uma vestimenta de médico para reivindicar que esse
dinheiro fosse para o SUS. Deputados de diversas colorações
partidárias entenderam que era justa a manifestação, inclusive
Deputados do PT, solicitando, portanto, que modificações fossem
feitas no orçamento. O Presidente Lula, que é homem sensível,
homem do povo, Presidente que veio do sofrimento e conhece bem de
perto o sofrimento do nosso povo, imediatamente solicitou que aquilo
fosse refeito no Orçamento, e que ficasse para o SUS também esses
R$3.000.000.000,00 que estavam destinados ao Programa Fome
Zero, que também é importante, mas que não é do sistema de saúde.

Esperamos que o Governador Aécio Neves, mesmo não sendo um
homem humilde, com um passado de sofrimento, tendo nascido em
melhores condições que o Presidente Lula, mas sendo um homem
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público com qualidades que todos nós apreciamos, reconheça
também que não pode tirar do SUS 45% da verba que deveria ter pelo
menos 29% destinados para a saúde. Também Deputados do PSDB,
Deputados do PL, assim como nosso Presidente "ad hoc", Deputado
Rêmolo Aloise, vestiram, junto com Deputados do PT, o jaleco para
reivindicar os 45% da saúde e marcar sua posição favorável ao SUS.
O Deputado Alencar da Silveira Jr. só não agiu assim porque não
pode, mas tenho certeza que é também um homem do povo, que
compreende a necessidade da saúde pública em Minas Gerais.
Esperamos que o Governador Aécio Neves possa também se
sensibilizar e corrigir os defeitos do orçamento.

Como está demorando um pouco a tomar essa atitude, que já
solicitamos há mais tempo, amanhã estaremos anunciando que
vamos ao Ministério Público entrar com uma representação para que
esse órgão, a exemplo do que o Procurador-Geral da República já
tinha anunciado que faria em Brasília, possa intervir aqui em Minas
Gerais, para que o SUS tenha recuperada essa verba de 45%, que,
por erro do Governador, não foi colocada no orçamento. Mas temos
certeza de que o Governador vai ter a sensibilidade que teve o
Presidente Lula. Muito obrigado.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, penso que essa discussão
merece uma reflexão apropriada. Dá a entender que o Governador
Aécio Neves alocou menos recurso na saúde para punir o povo que o
elegeu. Não é possível conceber isso. Acho que nenhum governante
agiria dessa forma, nem do PT. O Deputado Chico Simões falou em
copiar projetos e coisas ruins. Até acredito que o PT possa copiar
muitos projetos, mas acho que punir o povo, isso nem o PT faria.
Então, acho importante avaliarmos que entre o orçamento da União e
o orçamento do Estado de Minas Gerais há uma diferença muito
grande. Primeiro, porque o Estado de Minas Gerais tem um déficit
orçamentário da ordem de R$1.400.000.000,00, o que não ocorre com
o orçamento do Governo Federal.

E muito importante que o PT identifique no orçamento onde cortar
para que o dinheiro vá para a saúde. Acho que não há ninguém que
não queira destinar mais recursos para a saúde. Mas o dinheiro não
se multiplica da noite para o dia. Vai tirar do pagamento de pessoal,
da segurança pública, da educação? Os recursos orçamentários de
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Minas Gerais estão limitados. Diz-se de uma herança maldita do
Governo Federal. Mas não tem nada de maldita. Todos as pessoas de
Minas Gerais, inclusive o Governador Aécio Neves, estão
preocupadas com a saúde do povo mineiro. O político sobrevive de
suas ações, da correta aplicação dos recursos. E natural que todo
governante, inclusive os do PT, preocupe-se com a área da saúde. Há
que se fazer uma distribuição equânime dos recursos. Não há como
fazer milagre e aumentar os recursos da noite para o dia. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Para responder à pergunta do
Deputado Zé Maia, é dispensável utilizarmos qualquer outro tempo
adicional. E extremamente simples, basta cumprir a Constituição. Sua
Emenda n° 29 obriga que os Estados, a União e os Municípios
apliquem um mínimo na saúde, equivalente, nos Estados, a 12% da
arrecadação.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, não poderia deixar de
manifestar-me, porque queremos trazer nossa contribuição para que
não haja nenhuma tendência de partidarização dessa causa, que é de
todos. A exemplo de vários Deputados, tive a oportunidade de
manifestar-me pela Frente Parlamentar da Saúde logo pela manhã e,
à tarde, igualmente comunguei com o gesto simbólico de, com uma
vestimenta branca, dizer que queremos uma saúde melhor e que haja
de fato o cumprimento da Emenda n°29.

Quando digo não partidarizar, afirmo que tenho absoluta convicção
de que ninguém mais do que o Governador Aécio Neves quer o pleno
cumprimento da Constituição no Estado de Minas Gerais. Ouvi do
próprio Governador que fará um esforço enorme para que não apenas
conste do orçamento, mas que de fato haja investimentos na saúde, o
que já está acontecendo em Minas Gerais. Sem dúvida, Aécio Neves
será o primeiro Governador da história de Minas a colocar em prática
o percentual mínimo da saúde, embora a legislação não tenha sido
criada agora. Já existia no Governo anterior, que não a vinha
cumprindo em nível estadual. De fato, já havia subterfúgios em nível
nacional e municipal. Precisamos nos unir para que a saúde receba os
investimentos de que precisa, para que todos vivam melhor. O
Governo Federal precisa colocar isso em prática. Não podemos
aceitar a tentação de aproveitar o momento para dizer que o
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Governador Aécio Neves está copiando o que há de ruim, o que
não é verdade.

O Governador Aécio Neves está fazendo um trabalho de recuperar o
Estado, encontrado em plena falência, de reorganizar a saúde, de
reorganizar os pólos macrorregionais, de apoiar os hospitais com o
Pró-Hosp, primeiro programa do Governo do Estado dirigido ao
fortalecimento de vários hospitais. Muita coisa ainda deve ser feita.

Quando esta Casa se manifesta em defesa da saúde, não se
manifesta contra o Governador Aécio Neves, como faz a Bancada do
PT ao se manifestar em defesa de uma devida aplicação dos recursos
no orçamento federal. Aliás, comunicando-se com o Ministro Palocci,
não faz uma manifestação contra o Lula. As vezes, na fala de um ou
outro Deputado, sentimos uma posição partidária, o que é natural,
própria do debate.

Devemos nos unir, dar o apoio de que o Governador precisa, para
que possa fazer um grande Governo, principalmente na área da
saúde. Isso também devemos fazer com relação ao Presidente Lula.
Criticas são necessárias na democracia, mas devemos nos unir na
defesa da aplicação da medida da emenda à Constituição, que
garante um mínimo ao município, ao Estado e à União-

0 problema não é só da União e dos Estados. Há poucos dias,
estive em Divinópolis, cidade que represento nesta Casa, como boa
parte do Centro-Oeste mineiro. Lá, o próprio balancete da Prefeitura,
no mês de agosto passado, demonstrava que o município estava
aquém do percentual mínimo que deve aplicar, na média mensal
deste ano. E preciso cumprir o mínimo estabelecido para o município.

Com certeza, o Governador Aécio Neves fará os investimentos
necessários na saúde, terá espírito democrático de debater conosco e
de ouvir esta Casa. Certamente, Minas Gerais ganhará com isso.
Obrigado.

O Deputado Zé Maia - O Deputado Adelmo Carneiro Leão falou
sobre os 12% constitucionais, que são de conhecimento público. E
importante destacar que a Constituição estabelece 25% para
investimento na área de educação, o que soma 37%. Acrescentados
os 70% que o Estado gasta com o pagamento de pessoal, são 107%,
e ainda há segurança pública. De onde se tirarão os recursos?

Nenhum cidadão mineiro ou brasileiro nem o Governador nem o PT
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são contra o investimento na saúde. Para se investir, é necessário
que haja recurso. E importante que se diga de onde se cortará. Em
Minas Gerais, pela herança que o Governador Aécio Neves recebeu,
temos um déficit orçamentário de R$1.400.000.000,00, ao contrário do
Governo Federal, cujo orçamento é superavitário. Ali, não se justifica
não aplicar os índices constitucionais na educação, na saúde, etc.

Não é possível imaginar que o Governador Aécio Neves, com sua
tradição política, com sua trajetória política, queira punir o povo
mineiro. Isso é inaceitável e inconcebível. Temos de buscar
alternativas para melhorar o orçamento, as finanças públicas de Minas
Gerais. E o que estamos tentando fazer, apesar das dificuldades
impostas pelo PT, justamente para que possamos, no futuro, aplicar
os índices constitucionais na educação, na saúde e pagar o servidor
público em dia, fazendo os necessários e inevitáveis investimentos na
área de segurança pública. E preciso ter bom-senso. Não podemos
jogar com a platéia. Recebemos um Estado falido e insolvente. E
incontestável. O PT ajudou o Governo anterior a falir o Estado.
Precisamos descer do palanque e fazer uma discussão de bom-
senso, apontar caminhos corretos e possíveis para os investimentos
do Estado. Não podemos querer inventar dinheiro que não existe.
Obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero dizer que preferiria que
o Deputado Zé Maia viesse ao microfone para manifestar, à
semelhança do Deputado Domingos Sávio, sua preocupação em
defender a aplicação, pelo Estado, do mínimo constitucional. Não há
nenhum artigo da Constituição nem nenhuma determinação legal que
garanta a qualquer Governador negar-se a cumprir a ordem
constitucional vigente em razão de qualquer problema de déficit
público. Todos os Estados, os municípios e a União precisam fazer
um esforço extraordinário para vencer essa situação de dificuldades e
esses desafios enormes que vivemos neste momento. Não é possível
justificar o descumprimento da Constituição com a alegação de que o
Estado passa por dificuldades.

A Constituição manda que, a partir do ano que vem, o Estado retire,
de cada R$-100,00 que arrecadar, R$ -12,00 para aplicar na saúde. O
Conselho Nacional da Saúde, o Ministério da Saúde e todos os que
lutam pela saúde apontam onde são necessários os investimentos e
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quais são as ações condicionantes que também merecem
investimentos importantes. Não é possível admitir uma afirmação
sofista como a do Deputado Zé Maia, com todo respeito, para justificar
o descumprimento da Constituição. Os números oferecidos por V.
Exa. são totalmente inadequados para fazer a soma proposta e para
se chegar ao valor superior a l00% e admitir, diante desse valor, que
não há como aplicar na saúde.

Primeiro, temos que saber que são investidos 25% na educação.
Aliás, esse investimento é um pouco maior, porque o Estado tem
alegado investimentos da ordem de 30%, 32% e até de 40%. Mas os
recursos aplicados no setor de saúde levam em consideração o
pagamento de pessoal, e não é aceitável que se considere um outro
valor de pagamento de pessoal nessa soma. E por isso que digo que
ela não é correta e que essa justificativa não pode ser utilizada para
negar recursos para a saúde. Temos que ter esse cuidado. Insisto em
que V. Exa. e todos os Deputados desta Casa, à semelhança do que
estamos fazendo em relação ao Governo Federal, estejamos
irmanados na Frente Parlamentar em Defesa da Saúde para
estabelecer os parâmetros, as referências e os critérios de aplicação
dos recursos.

Hoje, vi o Secretário da Saúde abordar algumas questões que já
estamos denunciando há muito tempo sobre o desvio de recursos, a
falta de planejamento, a falta de controle e os desperdícios que
acontecem no setor. Todas essas questões são importantes, mas
nenhuma delas pode ser tomada para justificar que o Estado em
qualquer nível - municípios, Estados ou União - gaste menos do que o
determinado pela Constituição Federal. Gostaria de contar com V.
Exa. para que juntos possamos sensibilizar o Governador, que, como
já disse o Deputado Rogério Correia, não tem a mesma origem nem,
talvez, a mesma sensibilidade do Lula, mas tem uma imensa
responsabilidade e precisa atender aos ditames da Constituição e das
leis da República para construirmos um Estado democrático de direito
e de justiça.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, o Deputado Chico Simões disse que a minha fala foi
jocosa. Deixo bem claro para todos que não adianta nada. Lembro ao
eleitor e ao telespectador da TV Assembléia, que criei há oito anos
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para chegar à casa de cada um e haver uma abertura. O PT
quando fez o manifesto, ou seja, os Deputados do PT quando
chegaram com uma vestimenta não foi para realizar a Frente Pró-
Saúde. Todos nós, os 77 Deputados, é que somos favoráveis ao
recurso de saúde. O imitado do Congresso Nacional foi, única e
exclusivamente, para denegrir a imagem do Governo e para dizer que
o Lula está certo, pois voltou atrás, mas o Governador está errado. O
eleitor tem de entender isso.

Nesta Casa, pelo menos a Oposição e a Situação têm alguma coisa
em comum. A Deputada Marília Campos põe os dois juntos. Mas a
Oposição do PT e a Situação encontraram a União quebrada. O Lula
pegou a União quebrada e está fazendo, mais ou menos, a mesma
coisa que o Fernando Henrique, só que com palavras e modos
diferentes. O Aécio pegou o Estado quebrado, mas está tentando
correr atrás e melhorar a situação. O Aécio faz um Governo diferente,
que dá resultados. Lembro do Sr. Brizola. Hoje o Lula é favorável ao
que antes era contra, ou seja, às falas do Sr. Brizola no programa do
PDT.

O que devemos entender? O Deputado Chico Simões disse que
estava voando quando cheguei ao Plenário. Isso não é verdade.
Quando cheguei ao Plenário, a Bancada do PT estava presente. As
fotos que saíram na imprensa são do PT. Pela situação, as
vestimentas de médicos e de enfermeiros, que aqui se encontravam,
farão falta no hospital de onde foram retiradas. Se as pediram
emprestado e as levaram de volta, provavelmente vem por aí infecção
hospitalar. Se as compraram e as doaram para a Santa Casa,
certamente empregaram mal o dinheiro. Poderiam empregá-lo de uma
maneira muito melhor.

A situação é séria em nível federal e estadual. Não adianta somente
criticar. Tudo que se faz aqui é para tirar uma casquinha para criticar o
Governador. No início do meu mandato nesta Casa, lembro quando
disse a um Deputado para tirar a sua bancada, pois a galeria estava
cheia e não conseguiria aprovar o fim da Secretaria do Menor e do
Adolescente, do João Pinto Ribeiro. O Deputado disse-me: "Aqui
funciona desse jeito. Já jogamos para a platéia. Pode deixar'.
Devemos parar com isso e fazer um Estado melhor. Estamos lutando
para isso, por meio de parcerias. Se o Governador fosse tão ruim, o
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Sr. Fernando Pimentel não estaria todos os dias pedindo-lhe pelo
amor de Deus para apoiar a Prefeitura da Capital.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, queria expressar-me
sobre o tema discutido. Aliás, nem sei como está a reunião hoje, se
estamos discutindo projetos ou temas genéricos. De qualquer forma, o
tema é importante. Hoje, a Assembléia foi marcada por dois tempos.
O primeiro foi o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da
Saúde, proposta e assinada por mais de 40 parlamentares, todos os
médicos, tendo como Presidente o Fahim Sawan.

Vamos agendar algumas ações ligada à Frente Parlamentar, porque
ela não tem a rigidez de uma Comissão de Saúde - podemos
caminhar num plano mais tranqüilo, agendando ações na Casa e em
outras regiões. A Frente tem amplo poder de trabalho, basta ver o
ocorrido no Senado, quando o Presidente Lula tentou transferir
R•$3.500.000.000,00 do orçamento da saúde para o Fome Zero,
achando que, ao matar a fome, melhoraria a saúde. Apesar de ter
alguma razão, o orçamento era da saúde e dela não poderia ser
retirado. A Frente Parlamentar agiu prontamente, evitando que isso
ocorresse. Esse fato merece comemoração. Espero que nossa Frente
tenha esse movimento e possa assegurar os recursos da saúde na
saúde.

Discordo do companheiro Deputado Alencar da Silveira Jr., pois o
outro momento não foi uma atitude isolada do PT. Outros partidos
aderiram. Em momento algum, tratou-se de oposição ao Governador
Aécio Neves, mas de defesa da saúde pública. A partir do momento
em que desencadeamos esse movimento, que seguramos essa
bandeira, Deputado Fahim Sawan, estamos defendendo os
investimentos na saúde. Podia ser pela ciência e tecnologia, indústria
e comércio, educação, mas optamos pela defesa sistemática da
saúde pública. O Secretário Marcus Pestana deveria agradecer-nos.
Se eu ocupasse seu cargo, telefonaria para cada parlamentar
agradecendo e dizendo das minhas intenções para o setor. Em
nenhum momento levantamos bandeira contra o Governador. Espero
que nossa caminhada, especialmente a dos Deputados médicos e do
nosso partido, seja nesse sentido. Poderíamos defender outro setor,
como fizemos com um trabalho, no Norte de Minas, de combate à
seca e com um programa de Governo que prevê o asfaltamento de
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todas as vias de acesso dos municípios mineiros.

Sinto-me tranqüilo e à vontade para dizer que estou nesse
movimento e que tudo farei para que o orçamento da saúde seja o
maior possível. Se chegar a 12%, excelente. Gostaríamos de que o
Governador Aécio Neves não cometesse os mesmos erros que Itamar
Franco, o maior caloteiro da história do Estado, pois deu um cano de
quase R$1.000.000.000,00 nos municípios, entidades e hospitais
filantrópicos. Hoje, o Hospital Universitário São José informou que
fechará as portas porque, no Governo Itamar Franco, assinou projetos
e convênios no valor de quase R$2.000.000,00, sem receber os
recursos. Agora, corre o risco de fechar as portas, como ocorreu com
o pronto-atendimento do Hospital da Baleia e como vem ocorrendo
com o atendimento da Santa Casa de Belo Horizonte. Logo, foi um
movimento legítimo, bonito, que, esperamos, represente mais verbas
para a saúde pública do Estado. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Gostaria de registrar aqui e dizer ao
nobre Deputado Alencar da Silveira Jr. que, de fato, não tivemos o
objetivo de denegrir a imagem de ninguém, muito menos a do
Governador Aécio Neves, porque a palavra denegrir vem de negro,
negritude, que é uma palavra muito positiva. O primeiro
questionamento que fazemos é com relação ao termo denegrir, pois
os movimentos contra o racismo nos dizem que, de forma alguma,
podemos usar a palavra denegrir indicando algo negativo.

Outra questão é que, de fato, o Partido dos Trabalhadores defende
que o questionamento, a tensão positiva e o controle social têm que
ser exercidos em todos os governos. Tanto que no Governo Federal,
agora com o Presidente Lula, Deputados Federais de vários partidos,
inclusive do PT, fizeram uma manifestação exatamente para
sensibilizar o Governo Federal, que defendemos e que é nosso, para
que invista na saúde pelo menos o percentual que a lei exige.

O que fizemos aqui hoje foi uma obrigação nossa, como
parlamentares, pois esse é o papel desta Casa: o de contribuir para
que o Governo de Minas também possa cumprir a legislação estadual
e federal e investir na saúde. Quando todos os governantes deste
País tiverem certeza de que os recursos da saúde, da educação e de
segurança não são gastos, mas investimentos que trazem benefícios,
desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e geram outros
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recursos, superaremos esses problemas.

Deixo registrado aqui que a Comissão de Saúde, presidida pelo
nobre companheiro Ricardo Duarte, o nosso Líder, Rogério Correia, o
nosso bloco e tanto outros Deputados se uniram aqui hoje exatamente
para fazer aquilo que é o papel da Assembléia Legislativa, o papel do
parlamentar: questionar o que fere a legislação e fazer cumpri-ia e
cobrar e defender os direitos do povo mineiro. Como membros da
Comissão de Defesa do Consumidor, temos que cobrar aquilo a que o
consumidor, o povo mineiro tem direito, isto é, à saúde, à educação, à
moradia, à segurança. Portanto, estaremos todos os dias nesta Casa,
defendendo-os.

De forma alguma agimos, como foi dito por alguns colegas
Deputados, apenas para nos mostrar para a imprensa. Defender a
saúde é, verdadeiramente, o compromisso de cada um de nós e o
compromisso desta Casa. Seríamos omissos se não o fizéssemos.
Diz um ditado: "Se nos calarmos, as pedras falarão". A situação é tão
grave, sobretudo com relação às políticas públicas, que compete a
nós, parlamentares, fazer exatamente essas cobranças, seja no
governo que defendemos, seja na oposição. Mais uma vez digo: se
não o fizermos, o povo nos cobrará, e a nossa consciência também.

Que possamos, então, unir esforços e, de uma maneira
suprapartidária, cumprir o verdadeiro papel da Assembléia Legislativa.
Que parem de dizer aqui aquilo que não está em consonância com os
nossos objetivos, com nossos princípios e com nossa consciência.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, só para fazer
uma análise do que foi dito. Em minuto nenhum, em hora nenhuma, fiz
uma crítica ao acontecimento da manhã com relação à frente que foi
lançada. A frente foi lançada e divulgada; no entanto, Sr. Presidente,
telespectadores, imprensa, companheiros que nos acompanham nas
galerias, precisava ser feito o que se fez hoje, com aquelas
vestimentas?

Quando meu companheiro CarImbos Pimenta, nosso Prefeito de
Montes Claros, posicionou-se com relação a esse assunto, tenho
certeza de que sua atitude foi - e é - por uma saúde melhor, assim
como foi feito pela manhã. Mas, era preciso fazer o que foi feito aqui,
com vestimentas, copiando Brasília? Falo, sim, do Partido dos
Trabalhadores, porque quando eu estava aqui, e a imprensa
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fotografava, estavam presentes os Deputados do Partido dos
Trabalhadores. Muito obrigado, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Quero apenas dizer que alguns
Deputados sempre usam o microfone - aliás, hoje foram dois - para
nos acusar de jogar para a platéia. Mas, ao contrário, se manifestam
para jogar contra ela. Acho isso muito ruim. Deveriam ajudar a platéia,
o público.

E evidente que usamos um simbolismo para fazer a defesa de uma
verba que é importante para o SUS, como já foi feito nacionalmente.

Com toda a propriedade, o Deputado Zé Maia perguntou o que
poderia ser feito e o que deve ser remanejado no orçamento. Tenho
uma proposta muito clara. No entanto, o tempo, evidentemente, é
curto.

O Governo remeteu para esta Casa um orçamento que
desconsidera um acúmulo de verbas importante. No próprio arrazoado
da remessa do orçamento, reconhece que a reforma tributária, se
aprovada no Congresso Nacional, lhe dará o mínimo de
R$501.000.000,00 a mais na arrecadação do Estado. Assim, a
proposta que tenho é muito simples: que façamos um orçamento
dentro da realidade. Como a reforma tributária certamente será
aprovada antes de dezembro, que incluamos, como emenda, o que
será muito mais de R$500.000.000,00 na verba de saúde, exatamente
para desfazer o que o Governo fez, que foi maquiar o orçamento,
retirando do SUS essa verba.

Portanto, que possamos colocar aquilo que virá como fruto da
reforma tributária, da reforma previdenciária. Nacionalmente, nós, do
PT, estamos juntos e temos o apoio do Governador Aécio Neves para
melhorar a situação dos Estados, particularmente de Minas Gerais.
Então, que essa verba possa ir para o SUS.

Deixo essa proposta, que é completamente exeqüível. No entanto,
queremos evidentemente mexer em outros pontos do orçamento,
como a verba de propaganda. Só aí serão pelo menos,
R$500.000.000,00 a mais para aplicar no SUS.

O Deputado Zé Maia - O Deputado Adelmo disse 'em cumprimento
da lei". Queria lembrar que o Governador Aécio Neves recebeu um
Estado que tinha 75% do seu orçamento comprometido com o
pagamento de pessoal, ao passo que a Lei de Responsabilidade
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Fiscal exige o máximo de 54%.

Portanto, Deputado, se for para cumprir a lei ao pé da letra, o
Governador teria que fazer uma demissão em massa no Estado, o
que nem V. Exa. defende. Além do mais, o Governador já conseguiu
baixar esse percentual de gasto com pessoal para 69%. A pessoa
deve ter muito bom senso para governar.

Digo mais: o dinheiro da saúde está indo para outra direção, porque
há uma equação que nunca fecha. Defendem-se privilégios, querem
que a arrecadação do Estado seja diminuída e querem que se invista
em segurança, saúde e educação. Essa é uma conta que nunca vai
fechar.

Portanto, também há que se ter responsabilidade e bom-senso para
legislar nesta Casa, porque o dinheiro da saúde se destina a pagar
muitos privilégios defendidos aqui. Precisamos de muito bom-senso,
coerência e equilíbrio; aliás, o que tem faltado ao Governo Federal.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que há para a apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 74012003, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Goianá o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em l
turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 740/2003 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.078/2003, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12175, e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 4, que

apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n os 1 a 4, da Comissão de
Justiça, e com as Emendas n

o
s 5 a 8, que apresenta. A Comissão de

Segurança Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas
nos 1 a 4, da Comissão de Justiça, com as Emendas n os 5 a 8, da
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Comissão de Defesa do Consumidor, e com as Emendas n°s 9 e
10, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, e
pela rejeição das Emendas n°s 5 e 8, da Comissão de Defesa do
Consumidor. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo,
o Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, demais Deputados que
compõem a Mesa, Deputados e Deputadas, pessoas presentes nas
galerias, telespectadores da TV Assembléia. Estamos aqui para fazer
algumas reflexões sobre este momento do Governo do Estado de
Minas Gerais, momento por que passa esta Casa. Recebemos para
avaliar e votar várias tarifas e taxas criadas pelo Governador do
Estado, num momento em que o povo mineiro e o povo brasileiro
passam por uma enorme dificuldade, com grande desemprego, com
salários cada vez mais baixos, e o Governador do Estado, às
vésperas do Natal, manda para esta Casa um verdadeiro "tarifaço".
Com certeza, essas medidas, uma vez aprovadas pelos Deputados,
irão dificultar ainda mais a vida do povo mineiro.

Queremos deixar aqui a nossa posição sobre essa atitude do
Governo do Estado. Em primeiro lugar, a maneira ditatorial como vem
conduzindo o Estado de Minas Gerais, com pouca transparência, sem
discussão com ninguém. E manda para esta Casa alguns desses
projetos, valendo-se até do regime de urgência, cerceando o Poder
Legislativo de fazer uma discussão mais profunda, de chamar a
sociedade para discutir e buscar o melhor caminho. E isso que
estamos aqui apreciando hoje: o Projeto n° 1.078, que cria algumas
taxas, exatamente a taxa de prevenção de incêndio. Com  esse ato, o
Governador age de maneira extremamente incoerente, uma vez que,
discutindo em nome de Minas a reforma tributária que está sendo
implementada pelo Governo Federal, defende, com o que
concordamos, que essa reforma tributária não pode, de maneira
alguma, aumentar a carga de tributos para o povo brasileiro.
Concordamos, temos certeza de que tem que ser assim. No entanto,
lá, usando a grande mídia nacional, tem esse posicionamento, e aqui
em Minas Gerais, de uma maneira bem insidiosa e silenciosa, manda
um calhamaço de taxas a serem cobradas do povo de Minas. Parece
até que o Governador do Estado não tem consideração com o povo
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mineiro. Quer defender que no resto do Brasil não pode haver
aumento de carga tributária, mas no Estado que ele administra quer
que o povo pague mais.

E altamente incoerente. Ao mesmo tempo, acredito que há grande
precipitação. O Governo Federal está fazendo uma reforma tributária,
com a qual, diz a imprensa nacional, Minas Gerais aumentará sua
receita.

No início deste ano, o Governador Aécio Neves mandou para esta
Casa uma reforma administrativa. Uma das frases que ficaram
marcadas foi: "Seria muito fácil pegar o Estado em dificuldade
financeira e aumentar a carga tributária. Mas não o farei. Seria falta de
criatividade. Tenho de fazer uma reforma para que o gasto seja mais
racionalizado.". Juntamente com a bancada da Situação, construímos
essa reforma administrativa, que certamente reduzirá os gastos do
Estado com o servidor.

Duas ações com certeza aumentarão a receita do Estado: a reforma
tributária da União e a reforma administrativa que foi feita em Minas.
Sem analisar o resultado, o Governador, de maneira precipitada,
truculenta e anti-democrática, manda para esta Casa mais um
"tarifaço" para sacrificar o povo de Minas Gerais, sem dar o tempo
necessário para ver como a receita de Minas se comportará diante da
reforma administrativa do Estado e da reforma tributária da União.
Mas não pára aí. Estamos diante também de projetos dotados de uma
injustiça sem tamanho que vem privilegiar quem tem muito e sacrificar
quem pouco ou nada tem. A injustiça fiscal perpassa todo o projeto.
Cobra mais de quem não pode pagar, dos contribuintes que não têm
organização, dos contribuintes que não têm como fazer "lobby" junto
ao Poder Executivo. Ao mesmo tempo, beneficia e privilegia a
sociedade mais organizada e de maior poder aquisitivo. No ano em
curso, o Governador do Estado, com duas "canetadas", diminuiu o
ICMS das montadoras para que vendessem seus automóveis, em
outros Estados, diretamente para o consumidor. Só com essa atitude,
o Estado de Minas Gerais deixou de recolher R$120.000.000,00 por
ano. Essas montadoras são a FIAT e a Mercedes. Quando a
Mercedes se instalou em Minas Gerais, recebeu muitos benefícios.
Até hoje não cumpriu os compromissos com o povo de Minas.
Estamos pagando, doando para uma empresa rica, multinacional.
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Continuamos dando incentivo para que ela venda seus

automóveis fora do Estado. Será que há risco de a Mercedes sair de
Minas Gerais? A desculpa é sempre a mesma. Tem de fazer, senão
sai. Será que a FIAT sairá de Betim? Será colocada num grande saco
e mudará de Estado? A desculpa é a mesma. Com  esse tipo de
incentivo, essas empresas aumentaram R$120.000.000,00 em sua
receita, dinheiro que falta para o mineiro.

O Governador Aécio diminuiu o ICMS de 18% para 12% na revenda
de óleo diesel. O Estado deixou de arrecadar mais R$320.000.000,00.
Com a canetada do Governador de Minas, são R$400.000.000,00. Ao
mesmo tempo que faz isso para quem não precisa, vem com taxas,
como a de prevenção de incêndio. Como sentiremos que o Estado
prevenirá o incêndio? Se paguei, significa que minha casa nunca mais
pegará fogo? O Estado quer cobrir os privilégios. São dados para os
grandes, distribuindo a fatura para os pobres coitados que não têm
como reivindicar seus direitos de maneira organizada, como as
grandes montadoras.

Pagaremos de maneira injusta, pois a cobrança não será para todos
os mineiros, mas para as cidades que possuem um posto do Corpo de
Bombeiros, uma unidade, uma área de influência pelo tamanho da
casa. E a cidade em que o contribuinte não paga? Deixará de ser
assistido? Se todo o Estado será assistido, por que um só segmento
da sociedade pagará? Não quero entrar na seara de ser ou não legal,
já que não sou advogado, mas tenho certeza de que é injusto. A
justiça para mim é mais importante que a legalidade, pois o que é
justo é sempre legal, mas nem sempre o que é legal é justo. Cobrar
dos pequenos para beneficiar os grandes é injusto.

Sempre ouvimos as mesmas coisas: precisamos criar as taxas,
aumentar a receita, o Estado está quebrado, o PT sempre viabiliza.
Ora, o PT tem só 16 Deputados, ao passo que a Oposição tem 61.
Como 16 Deputados podem vencer uma disputa contra 61? Temos
coerência, discutimos de maneira tranqüila. Não é porque somos do
PT que chegaremos à beira do ridículo por querer defender o
Governador. Não concordamos com atitudes, até que alguém, algum
executivo do nosso partido o faça, e entendemos ser justo.

Prova disso é que a Bancada do PT, juntamente com a Deputada Jô
Moraes, do PCdoB, mandou um manifesto ao Governo Federal
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pedindo que fosse cumprida a Emenda Constitucional n° 29 e que
não retirasse o dinheiro do SUS para o Fome Zero, mesmo
entendendo que matar a fome é fundamental para a saúde. Mas não
podemos misturar as duas coisas. E não podemos porque nos
diferenciamos dos outros animais. Temos o raciocínio, a lógica e o
entendimento e não podemos agir como animais domesticados que
não pensam, mas que aprenderam que têm que defender
determinada causa custe o que custar, mesmo que caiam no ridículo.
Nós não somos e nem vamos ser assim. Com  toda certeza, a
sociedade não quer que os Deputados sejam assim.

Fico abismado quando vejo essa justificativa para não cumprir a
determinação da Constituição, que estabelece a aplicação de 12%.
Quando ela determina, não se discute. Se não acatamos a
Constituição do nosso País, estamos cometendo um crime.
Desobedecer leis é crime, e lugar de criminoso não pode ser
ocupando uma função pública relevante, nem irrelevante. O lugar de
quem não cumpre a lei é na cadeia. Para justificar, dizem que o
Governador do Estado gasta 70% com pessoal e que com mais 25%
para a educação são 95%. Se somarmos mais 12% para a saúde,
serão 107%. Isso só pode ser coisa de político de um partido que
desconsidera a vida e o trabalhador. Isso é projeto neoliberal. Esse
Deputado deveria entender que, nesses 70% comprometidos com a
folha de pagamento, estão incluídos os vencimentos de centenas de
trabalhadores da saúde que seriam incorporados nos 12%. Centenas
de trabalhadores da educação também serão incorporados aos 12%.

Mas, infelizmente, o que se vê é que o PSDB pratica de maneira
contundente o neoliberalismo e não respeita nem considera o
trabalhador. Quando falam em 25% para a saúde, não pensam que
uma parcela desse percentual tem que ser aplicada no pagamento ao
trabalhador porque isso não faz parte da ordem do dia do PSDB.
Nunca fez. Sabemos como pegamos o Governo Federal e quero
deixar registrado para os que nos vêem - Deputados, Deputadas e
telespectadores da TV Assembléia - que não estamos satisfeitos com
a condução dos trabalhos pelo Governo Federal. Ao mesmo tempo,
temos a certeza de que, ou a situação muda agora ou não muda
nunca. Temos a consciência e a certeza de que estamos em uma fase
de transição que vai ter fim. Com toda certeza, vamos banir todo o
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ranço do projeto neoliberal do PSDB e começaremos a administrar
com a participação da sociedade, atendendo aos preceitos da
democracia popular, em que a vida e o ser humano realmente sejam
colocados em primeiro plano, deixando os bens materiais para
segundo ou terceiro plano.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Obrigado, Deputado Chico
Simões. Gostaria de enriquecer o discurso de V. Exa., muito
contundente e bem elaborado, apenas para fazer um comparativo.

V. Exa. sabe muito bem que o Governo Federal encaminhou ao
Congresso Nacional um projeto de lei prorrogando indefinidamente a
alíquota de 27,5% do Imposto de Renda, não permitindo a correção
da sua tabela. Por exemplo, se um trabalhador isento do imposto,
porque ganhava R$800,00, tiver recomposição salarial, devido à
inflação, começar a ganhar R$1 .000,00, passará a ser tributado pelo
Imposto de Renda. Portanto, o aumento de carga tributária para todos
os trabalhadores do Brasil é imposto pelo Governo Federal, do PT.

Portanto, é importante dizer que o Governo do PT, que toda a vida
foi contra a CPMF, trabalhou para que se tornasse definitiva. Só não
se tornou por causa da noventena e não havia como aplicar no ano
que vem. Prorrogou por mais quatro anos.

V. Exa. fala em taxas. Por que o PT está taxando o trabalhador
inativo, se durante 20 anos combateu isso? Por que razão? Por que o
Governo Aécio Neves não pode cobrar pelo bom serviço que deseja
prestar para o povo mineiro, e o Governo do PT pode taxar o inativo,
contrariando a política que pregou durante 20 anos?

Deputado Chico Simões, quanto ao óleo diesel, os municípios que
estão nas regiões das divisas viam-no ser taxado a 12% em São
Paulo, em Goiás, na Bahia. Mais de 350 postos mineiros foram
fechados, e mais de 6 mil empregos perdidos em razão do ICMS ser
mais caro no Estado. Portanto, a ação do Governo foi acertada.

Estou de acordo com V. Exa. quando diz que quem desobedece a
lei deve ir para a cadeia. O Governo do Estado anterior desobedeceu
frontamente a LRF e deixou um gasto com a folha de pagamento de
70% . A LRF prevê prisão para isso. Essa foi a herança que o
Governador Aécio Neves recebeu. Lembro a V. Exa. que, além dos
70% gastos com a folha de pagamento, o Estado gasta ainda 13%
com a dívida com a União. Só aí temos 83%.
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E importante dizer que a Sra. Marta Suplicy, Prefeita de São

Paulo, do PT, aumentou o 155 e as taxas do Município de São Paulo.
Parece-me que o Governo Aécio Neves não deseja aumentar a carga
tributária, mas cobrar pelo serviço. Quer dizer, não é aumento de
carga tributária, pois não é para todos, mas para quem o Governo
presta os serviços. O Governo do PT tem aumentado impostos, 155,
Imposto de Renda, taxando o inativo e tornando a CPMF definitiva.
Isso nos mostra que o caminho é de dificuldades, e que a cada dia os
Governos têm maior despesa, com a necessidade de maior receita.

O Governador Aécio Neves deseja cobrar por um serviço bem feito
para o povo mineiro. Aliás, não é para todos, mas apenas para quem
recebe o serviço, ao contrário do imposto de renda, que atinge todos
os trabalhadores brasileiros. Queria apenas conceder esses pontos a
V. Exa. e discutir em nível nacional, comparando com outras
realidades, tão bem mostradas por V. Exa., para que possa inseri-los
no seu discurso. Obrigado.

O Deputada Chico Simões* - Muito obrigado. Penso nos
telespectadores da TV Assembléia. O Deputado Zé Maia disse que
enriqueceria o debate. Certamente não todos, mas a maioria deve
pensar como essa participação empobreceu o debate e nos colocou
para baixo, pois, mais uma vez, justificou-se um erro com outro. Será
possível que não entenderemos que não dá para justificar algo com
que não concordo, somente porque o outro faz a mesma coisa, melhor
ou pior? Até quando esta Casa terá um punhado de "papagaios" para
imitar e pouco pensar. O povo não votou em nós para ter
representantes que não pensam, mas que cumprem. Se porventura
estiver acontecendo isso, não pensem os senhores que concordo com
isso. Não sou obrigado a concordar com que o Aécio faça porque o
Governo Lula está fazendo. Se o Governo Lula, segundo as suas
palavras, esta' "lascando" o povo, não quero deixar que o Aécio
também "lasque". Pelo amor de Deus, quem defenderá o povo
mineiro? Será que tenho de continuar arrancando a pele, que também
é arrancada em nível federal? Será que o cidadão votou em V. Exa.,
em mim, enfim, em todos, somente para bajularmos, de maneira
insana, o Executivo, sem levar em consideração que devemos
defendê-los? Então, certamente o telespectador deve ter pensado:
"Estamos lascados. Com o nível dos Deputados na Assembléia, não
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precisamos ter adversários, pois temos somente inimigos".

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Chico Simões,
além de concordar com V. Exa., gostaria de acrescentar outra linha de
raciocínio, até porque escutei atentamente o Deputado Zé Maia. E
evidente que Minas Gerais e a União precisam aumentar a
arrecadação. Trabalhamos para ter Estados fortes, ao contrário do
que fizeram os neoliberais, que liquidaram o Pais, venderam as
estatais, diminuíram a fonte de arrecadação, sucatearam as
indústrias, enfim, trabalharam para que o País estivesse, sempre,
vinculado ao capital internacional e ao imperialismo norte-americano.

Nos oito anos de Governo Fernando Henrique, o País não trabalhou
um modelo próprio de desenvolvimento, o que nos levou a uma crise
econômica aguda. Trabalhamos para fortalecer o papel do Estado, e a
reforma tributária, prometida por Fernando Henrique, está em
andamento. Por que o Governo Fernando Henrique não a fez? Porque
estava satisfeito com a arrecadação, que servia aos interesses do
FMI. Assim, não ousou fazer a reforma tributária. Não me venham
com desculpas, dizendo que o PT era contra. O Governo tinha a
maioria e poderia tê-la feito, assim como deu um mandato a mais para
o Presidente Fernando Henrique, o qual foi comprado a peso de ouro.
A reforma não ocorreu porque não era prioridade política.

O próprio Governador Aécio Neves reconhece que a reforma trará
um aporte de recursos que o Estado jamais recebeu da União. A
reforma previdenciária também aconteceu - mesmo com
enfrentamentos de setores que não compreenderam sua importância -
e trará aporte financeiro aos Estados. O Governo Lula não persegue
Minas Gerais - Fernando Henrique o fez com Itamar Franco, até por
brigas e idiossincrasias pessoais -, mas faz o possível pelo Estado.

No texto da reforma tributária, o próprio Governo Federal reconhece
esperar um acréscimo na arrecadação de R$501.000.000,00. Isso foi
feito quando ainda não estava clara a inclusão de Minas no fundo
regional nem o papel que, como Estado exportador, terá na
arrecadação e na volta da contribuição nacional. E certo que teremos,
no ano que vem, pelo menos, de R$800.000.000,00 a
R$1.000.000.000,00 a mais na repartição dos recursos.

Amanhã, encaminharemos um requerimento para que o Governador
Aécio Neves suspenda a tramitação dos projetos que criam taxas em
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Minas. Primeiro, devemos observar o efeito da reforma tributária, a
ser aprovada no Congresso Nacional, nos cofres mineiros. Faremos
todo esforço - o Governador Aécio Neves também tem se empenhado
- para que seja aprovada até dezembro deste ano. Suspender não é
abandonar a idéia. Seria demais pedir isso ao Governador, mas
pedimos que interrompa a tramitação, para que coloquemos na ponta
do lápis o que o Estado arrecadará. Garanto que, fazendo o cálculo
conjuntamente, constataremos que o Governo não terá déficit
orçamentário em 2004. Essa é nossa discussão, em que indicamos
até mesmo a fonte para que o Estado saia do vermelho. Este ano, a
previsão era de um déficit de R$2.300.000.000,00, mas será de
R$800.000.000,00.

Ano que vem não haverá um déficit de R$1.400.000.000,00, pois o
próprio Governo reconhece que não incluiu ali o que receberá a mais
pelas reformas nacionais, até mesmo o que receberá a mais de
verbas do Governo Federal e que não estava previsto no ano
passado.

Então, Deputado Chico Simões, o desafio que fazemos ao
Governador Aécio, na verdade, é um apelo de que não é preciso fazer
essa taxação, que é injusta, como V. Exa. já disse, e, sim, esperar que
a reforma tributária nacional possa ser aprovada, e Minas Gerais
possa, portanto, sair do déficit orçamentário, a partir de uma política
nacional, de construção de uma nação e de um projeto próprio de
desenvolvimento. Muito obrigado.

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Excelência, quando
adentrei nos umbrais deste Plenário, pude ouvir a investida de V. Exa.
em relação ao discurso proferido pelo ilustre Deputado Zé Maia.
Sinceramente não vi, nas palavras dele, o que V. Exa. enxergou.

O Deputado Zé Maia está preocupado com quem está no poder em
Brasília, não está tomando como exemplo os erros de Brasília e
chamando-os para justificar os erros que poderiam estar sendo
cometidos em Minas Gerais e que, na verdade, não estão.

O Deputado Rogério Correia, tanto quanto V. Exa. e seus pares, à
exceção de alguns, vivem reclamando do comportamento de
Fernando Henrique Cardoso. O Sr. Lula, quando em campanha nos
palanques, dizia que estava vindo para consertar o Brasil. No entanto,
não sai do palanque. Vive chorando, porque recebeu uma herança
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maldita, segundo ele. Ele sabia disso, se é que considera herança
maldita. Tem que lembrar que o nosso povo não o elegeu para
carpideira, para chorar no velório do País. , Elegeu-o como médico,
para curar, existindo, as doenças do povo. E para isso. Até quando o
PT continuará chorando? Até quando o Deputado Rogério Correia
assumirá esse microfone para falar do Fernando Henrique, do
passado? E preciso encarar o presente para garantir o futuro,
Excelência. O que não se pode é conceber esse discurso cansativo
que vem acontecendo sem se plantar algo para o futuro. E preciso
esquecer o que foi, porque, na verdade, era o neoliberalismo? Sim! E
hoje é o conservadorismo, porque o Sr. Lula, ao assumir a
Presidência da República, elevou os juros imediatamente, para tentar
conter uma inflação que estava vindo, em razão de uma expectativa
que se criou em torno dele próprio. O que se consertou até agora foi o
que a sua própria imagem criou. O dólar subiu, de maio até as
eleições, vertiginosamente, em razão de o mercado imaginar o
comportamento - o que não ocorreu - do Sr. Lula, quando assumisse a
Presidência da República.

Então, tudo o que houve foi em razão de uma expectativa falsa que
se criou pela possibilidade da eleição de Lula e de um
comportamento, de uma ruptura que ele pregava e que, na verdade,
não houve.

O risco-país caiu porque subiu em função do Lula. O dólar subiu em
função do comportamento que se esperava que Lula teria, mas não
teve. Portanto, em razão disso, tudo voltou a acontecer como o
mercado imaginava. Voltou-se ao que era antes de Lula. A expectativa
foi a causa dessa anomalia tremenda.

Hoje o Presidente usa o termo "conter" a inflação. Conter o quê? A
inflação que ele conteve foi apenas a mudança da imagem, porque a
mudança que ele pregou foi dele própria. A única coisa que mudou foi
ele mesmo, e mais nada neste País. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Chico Simões* - Deputado Ermano Batista, acho que a
sua fala nos leva a uma profunda reflexão. Como um Brasil desse
tamanho, com pessoas tão ilustres e tão dignas, simplesmente pela
imagem de um cidadão pode levar toda a sua estrutura a se
desorganizar?

Sei que o senhor, Deputado Ermano, é consciencioso e acompanha
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a vida deste País.

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Muito obrigado,
Excelência.

O Deputado Chico Simões* - Quando esteve à frente do Brasil um
poliglota, um doutor, por várias vezes também vivemos turbulências
sérias, porque, infelizmente, o nosso País não é governado para
atender aos interesses nacionais, do povo, nem para construir a
soberania.

Esse desafio, Deputado Ermano, não é meu nem do PT. Essas
preocupações que o senhor apontou e que o Deputado do PSDB
colocou como tal - não tenho dúvida, a gravação pode ser ouvida -
servem como uma crítica para justificar o que está acontecendo aqui.
Se no Governo Federal está acontecendo tudo isso, quero lembrar
que esse Governo é do PT, mas também é do PSDB. Vocês votaram
em atitudes e mudanças estruturais do País, mesmo porque o PT só
possui 91 Deputados e, para fazer uma emenda constitucional, é
necessário o apoio de trezentos e sessenta e tantos Deputados.

Então, vamos colocar os pés no chão. Se o Brasil não está indo bem
- e concordo que não esteja mesmo -, é por causa do governo de
coalizão que tem, inclusive contando com representantes ilustres do
PSDB. Então, que essa unidade, que essa coalizão faça uma
discussão madura, uma discussão que considere, realmente, o bem
comum do povo brasileiro.

E exatamente por isso que quero dizer que o PT não está chorando.
Nunca vim a esta tribuna para justificar ou chorar em nome do PT. Ao
contrário, numa atitude inusitada, "sui generis" na história do mundo,
depois de ganhar as eleições, o PT colocou seus adversários para
participar de um grande governo de coalizão. E o povo espera desse
governo de coalizão que todos sejamos parceiros para construir um
País soberano e com uma sociedade justa.

Questão de Ordem
A Deputada Jô Moraes - Caro Presidente, dada a dimensão deste

debate e do projeto e pela inexistência de alguém que polemize
minhas idéias - detesto pensamento único, acho que a polêmica eleva
e que o contraditório acrescenta -, solicito que encerre, de plano, a
reunião.

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

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

a discussão, em 20 turno, dos Projetos de Lei n
o
s 174 e 741/2003,

uma vez que permaneceram em ordem do dia para discussão por seis
reuniões.

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

Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 29, às 9 e
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 63a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 29/10/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: inexistência de quórum especial para votação de
proposta de emenda à Constituição - Votação, em 2 0 turno, do Projeto
de Lei n° 174/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 741/2003; aprovação -
Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.07812003; discursos da Deputada Jô Moraes e do Deputado Adelmo
Carneiro Leão - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes - Alencar
da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durvai Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
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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 - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h1 5min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião o Projeto de Lei n° 740/2003, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que o há para a apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 174/2003, do Deputado
Ricardo Duarte, que dispõe sobre a informação e a orientação
relativas à legislação, ao sistema e aos procedimentos para
transplante de órgãos a serem prestadas aos pacientes e a seus
familiares. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1° turno. Em votação, o projeto. Os Deputados
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que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
174/2003 na formado vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n°741/2003, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a reverter à Sociedade de
São Vicente de Paulo, no Município de Fruta[, o imóvel que especifica.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.078/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei n° 6.763, de
26/12175, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 4. A

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 4, da Comissão de

Justiça, e com as Emendas n os 5 a 8. A Comissão de Segurança
Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas n o

s 1 a 4,
da Comissão de Justiça, com as Emendas n os 5 a 8, da Comissão de
Defesa do Consumidor, e com as Emendas nos  e 10. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1 e pela rejeição das Emendas n os 5 e 8, da Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discuti-lo, a Deputada Jô Moraes.

A Deputada Jô Moraes* Caro Deputado Rêmolo Aloise, Presidente
"ad hoc", caros Deputados e Deputadas, antes de iniciar o debate
sobre o projeto em pauta, peço licença ao Regimento Interno e ao
Presidente para registrar o falecimento do Sr. Olímpio.

A Deputada Lúcia Pacífico e outros Deputados que residem em Belo
Horizonte sabem a importância histórica do Sr. Olímpio, garçom da
Cantina do Lucas, que trabalhou até os 80 anos de idade. Era o
símbolo vivo de uma população que resistiu a todas as modificações e
modernidades da cidade de Belo Horizonte, mostrando que o ser
humano é capaz de trabalhar até o último dia de sua existência com
dignidade e sabedoria.

Nós, belo-horizontinos, registramos nesta Casa que a passagem do
Sr. Olímpio deixou lembrança. Reconhecemos sua dedicação,
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particularmente no período da ditadura militar, quando os
estudantes invadiam Belo Horizonte, correndo da polícia, e ele os
acobertava, fechando as portas da Cantina do Lucas, mesmo que
essa atitude lhe trouxesse prejuízo. Por isso, quis fazer esse registro,
dizendo que a partida do Sr. Olímpio deixa esta cidade mais pobre por
não contar com a sua convivência, mas sua memória mais rica pela
história de dignidade e respeito, de homem trabalhador que fez da sua
vida a vida do servir.

Após fazer esse registro, gostaria de dizer que, para nós, discutir o
Projeto de Lei n° 1.078/2003 não é discutir uma mera legislação como
o fazemos em vários outros momentos. Falar sobre o projeto que cria
as taxas é discutir a perspectiva que daremos ao Estado. O projeto é
parte de uma concepção de proposta e projeto para que Minas saia da
crise em que foi lançada por dez anos de modelo neoliberal. O projeto
diz respeito a uma escolha política, à crise fiscal e financeira que afeta
não só o Estado, mas todas as unidades da Federação, assim como o
Governo Federal. A União se encontra vulnerável, estrangulada por
uma dívida pública, por uma dependência absoluta dos capitais
voláteis que aqui chegam, são aplicados nas bolsas, durante 15 dias,
1 mês, 1 mês e meio, levando, com juros altíssimos, toda a energia
transformadora e produtiva do nosso País. Discutir o Projeto de Lei n°
1.078/2003 é ver para onde vai o Estado em sua fase de transição.
Nosso Estado tem dividas; herdou do Governo Federal esse
estrangulamento em forma de uma taxa e, num acordo de pagamento
da dívida totalmente diferente dos outros Estados, uma taxa de 13%
que onera seus recursos. Mas, numa crise como essa, é preciso fazer
escolhas. Falei com o Secretário Fuad, falei na votação na Comissão
de Administração Pública sobre o substitutivo apresentado pelo
Deputado Mauro Lobo. Numa hora como esta, temos de fazer
escolhas. E a escolha que o Governador faz não é justa? Não discuto,
como disse o Deputado Chico Simões, a legalidade da criação da
taxa. Há quem a discuta, há quem considere que fere e transgride a
legislação vigente. Mas não discuto legalidade. Discuto, sobretudo, a
justiça da perialização de um cidadão que se encontra onerado por
taxas, impostos, tributos diretos e indiretos, assim como pelo
achatamento dos salários que nem sequer recuperaram seu poder de
compra. Não são apenas os trabalhadores metalúrgicos, que sofreram
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uma perda de 17,5% em seus salários, com a inflação apenas do
último ano, sendo que o patronato oferece um aumento entre 8% e
12%. Mas também os funcionários públicos, os servidores do Estado
nas áreas de saúde, educação e segurança pública, que em todo esse
período não tiveram recompostos seus salários. Refiro-me a isso
porque pagar os salários é um dos argumentos que o Governador
apresenta para a necessidade da criação de taxas. Ora, esses
servidores também serão impactados pela cobranças dessas taxas.

E vimos que em todo este ano não houve recuperação da perda
inflacionária do último período ou qualquer reajuste real. Ao contrário,
na área de educação, foram retirados vales-trasporte e abonos dos
professores. E o plano de carreira prometido e acordado nesta Casa?
Tenho absoluta certeza de que grande parte da base do Governo
votou na reforma administrativa porque acreditava que os planos de
carreira tramitariam nesta Casa neste segundo semestre, e
considerava fundamental que isso acontecesse, para dar nova
esperança aos trabalhadores. Mas isso também não aconteceu.

Sabemos que o Estado, assim como qualquer outro, necessita de
recursos. Sou contrária àqueles que pensam que temos de desonerar
o Estado, que ele não precisa investir nem captar recursos. Tem de
captar recursos, sim. Os impostos que pagamos, até mesmo os
indiretos - como os que são cobrados na luz das nossas casas, cujas
taxas crescem a cada dia -, cobrem os serviços de segurança, de
saúde e de educação. Defendo os impostos, mas defendo sobretudo
que o recolhimento desses tributos recaia sobre aqueles que já
ganham demasiadamente e que, em tempo de vacas gordas ou em
tempo de vacas magras, sempre tiveram privilégios. Quando nós, da
Oposição, dizemos que há uma crise fiscal e financeira e que é
preciso que o Estado tenha recursos para pagar os professores, os
médicos e os policiais, para garantir bons equipamentos nos hospitais
e nas unidades de saúde e viaturas que nos atendam, reconhecemos
que necessitamos desses recursos, até para que não aconteça mais o
que aconteceu comigo, que esperei por duas horas, de madrugada,
quando houve um assalto na casa da minha vizinha. Fiquei de plantão
no "hall" do meu apartamento, mas, 2 horas depois, não havia
chegado policial algum. A polícia me perguntava se havia vítima, e eu
respondia que sim, mas que já havia levado a pessoa para o hospital.
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A resposta então era que, sem vítima, não podiam atender.

Mas de onde tirar esses recursos, caros colegas? Não podemos tirá-
los dos cidadãos, que já pagam demasiadamente e que não têm
salário. Desde o primeiro discurso, apresentávamos as possibilidades
de arrecadação. A primeira forma, caro Governador, caros Deputados
e Deputadas que integram a sua base, é fazer com que este País e
este Estado cresçam. E investir. Investir, no Estado, sempre foi uma
tarefa do "poder público". Imaginem a nossa história. Vejamos os
Governos desde a ditadura militar. Como se expandiu o parque
siderúrgico do Estado? Como se expandiu o parque industrial no pós-
guerra? Ora, com investimento do Estado. De onde vieram as grandes
estatais? Quem garantiu a sua preservação?

E importante registrar que, enfrentando bombas, garantimos a
preservação, em caráter estatal, da COPASA e da CEMIG, alvos hoje
de investimentos para que o Estado não continue no nível de
precarização em que se encontra.

Enfrentamos dificuldades; porém, com dinheiro público, o Estado,
num investimento concreto, impulsionou esse desenvolvimento.

A linha orientadora do crescimento e do desenvolvimento, da
modernização do Estado deu-se no Governo de Juscelino Kubitschek,
por meio de um tripé: de recursos oriundos do capital estrangeiro, dos
originários de empresários privados, daqui, e, ainda, daqueles
recursos públicos advindos do Estado. Foi isso, então, o que
caracterizou o último surto industrial deste Estado.

As Deputadas Maria Tereza Lara e Manha Campos sabem muito
bem o que impulsionou o desenvolvimento industrial em Contagem e
em Betim. Não fossem os subsídios assegurados pelo Estado, às
vezes de forma equivocada, não teríamos esse desenvolvimento
industrial. Mas hoje não existe nenhuma medida que impulsione o
crescimento econômico de Minas, nem melhor política de renúncia
fiscal que assegure recursos para o Estado.

Deputado Chico Simões, ao me debruçar na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, assustei-me, já que 25% do orçamento é de renúncia
fiscal. Com as novas renúncias fiscais e incentivos dados nesse último
decreto pelo Governador, esse índice já deve estar em 27%.

Uma excelente emenda do Deputado Sebastião Helvécio, para dar
transparência a essa renúncia fiscal, foi discutida aqui. 0 projeto foi
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vetado pelo Governador. Teria sido dada transparência, mas o
projeto foi vetado. E não tivemos condições de analisar se, ao invés
de fazermos um simples aporte de R$127.000.000,00, assegurados
pelo recolhimento dessa taxa, poderíamos ter compensado isso com
alteração dos percentuais de renúncia fiscal de grandes empresas,
que podem não estar dando os retornos necessários à criação de
empregos.

Deputada Lúcia Pacífico, onde se encontra o combate à sonegação?
Conversávamos com o Secretário Fuad, da Fazenda, e
perguntávamos se havia alguma visão de impacto da sonegação.
Ironicamente, respondeu-me: "Se soubéssemos, estaríamos
cobrando". Evidentemente, existem modernos processos de controle
de fiscalização da administração pública, os quais podem constatar o
que sai da produção e o que chega de recolhimento daquele setor.
Então, forçada a barra, o Secretário disse que a previsão provável era
a de que em setores de combustível, bebida e cigarro pode haver uma
certa sonegação, dado o hiato existente entre a produção e esse
processo, em torno de R$1 00.000.000,00.

Deputada Maria Tereza Lara, por que o Governador, ao invés de
arrancar R$127.000.000,0 0 do cidadão das pequenas cidades do
entorno das grandes cidades, como é o caso de lbirité, Neves,
Igarapé, Santa Luzia e Betim, todas penalizadas com essa taxa, não
aprofunda no combate à sonegação, aprimorando o sistema de
fiscalização da receita, para assegurar melhor arrecadação, mas não
em cima daqueles que já pagam muito?

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Grande companheira
Jô Moraes, que tanto defende e tão bem representa os trabalhadores
nesta Casa, queria cumprimentá-la pelo pronunciamento. E gostaria
de lembrar um ponto: e a taxação das grandes fortunas? E preciso
que o Brasil coloque o dedo na ferida, para que haja, de fato,
redistribuição de renda; e a taxação é uma das maneiras de fazer
isso. Infelizmente, não temos força política no parlamento para tirar
daqueles que possuem muito, dos donos de grandes fortunas. Mas é
muito fácil tirar dos trabalhadores, dos que recebem salários em
contracheques. Tirar por meio do aumento de taxas, como objetivam
os projetos do Governador, é fácil, porque os trabalhadores, mesmo
organizados em sindicatos, ainda não possuem uma representação
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que seja maioria nos parlamentos. Temos de inverter essa lógica.

Queria lembrar que, mesmo com várias discordâncias em relação ao
Governador Itamar Franco sobre questões administrativas, devemos a
ele a não-privatização de Furnas. Felizmente, essa onda de
privatização passou. Temos certeza de que agora a ótica é outra.

Estivemos quatro dias em Brasília, recentemente, na Conferência
Nacional das Cidades, que contou com a participação de 2.500
delegados e 300 observadores. Pudemos ouvir dos representantes da
população brasileira, sobretudo dos movimentos populares e até de
executivos de vários municípios, inclusive de Minas Gerais e mesmo
de representantes do Governo do Estado, que o norte que o povo
brasileiro quer dar a este País é contra a privatização. Foi contra a
privatizaçãodo setor de saneamento e contra a privatização total do
transporte. E lógico que, com relação ao transporte, são necessários
investimentos do setor privado. Mas tem de haver um controle
absoluto do setor público sobre o privado.

Sabemos que uma maneira de inverter essa ótica e de ter recursos
no Estado é impedir as privatizações. Com a privatização, houve esse
grande aumento das tarifas de telefone, água e energia elétrica. O
povo tem sofrido com isso. Várias vezes temos telefonado para
companheiros - que nem são trabalhadores que percebem salário
mínimo, mas professores, profissionais liberais - e percebemos que
estão com seus telefones cortados. A situação é muito grave, não
podemos aceitar um aumento de taxas nesse contexto.

Tenho reafirmado nesta Casa que o nosso sistema penitenciário
representa outro grave problema. Há um gasto de R$800,00 a
R$1.200,00 ao mês com cada detento. Isso é um absurdo, pois
podemos ter um sistema público muito mais eficiente, que reeduque
os presos a um valor muito menor: acabando-se com qualquer desvio
de recursos públicos e com a corrupção. São muitas as maneiras
pelas quais os recursos públicos estão sendo desviados. Se
acabarmos com isso e otimizarmos os recursos existentes,
poderemos encontrar uma solução, sem taxar, mais uma vez, os
trabalhadores do Estado. Por essa razão, quero cumprimentá-la,
companheira Jô Moraes, por esse pronunciamento, e solidarizar-me
com a sua fala.

A Deputada Jô Moraes* - Obrigada, Deputada Maria Tereza Lara. V.
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Exa. trouxe algumas questões que têm de ser aprofundadas.
Quando nós, da Oposição, do Bloco PT-PCdoB, debatemos o projeto
de criação dessas taxas enviado pelo Governador Aécio Neves, não
queremos fazer uma discussão menor, descontextualizada. Será
realizado, no início do mês, o Fórum Parlamentar Brasileiro.

No Fórum Parlamentar Brasileiro, que terá participação decisiva
desta Casa, discutiremos o Brasil que temos e o Brasil que queremos.

Evidentemente, aqueles que perderam o poder dizem que o Lula
não mudou nada, que continua pagando a dívida externa e com a
mesma relação com o FMI. A previsão orçamentária apresentada pelo
Governador a esta Casa foi feita com consciência. Não tenho qualquer
reserva quanto à capacidade e as intenções do Governador Aécio
Neves de tentar tirar Minas da crise. Mas o caminho que escolheu já
levou o mundo inteiro a esse impasse. As economias mundiais estão
paralisadas, estagnadas. Os Estados Unidos, a Europa, o Japão e os
países da América Latina não crescem. O Brasil teve décadas
perdidas e estamos há uma década sem crescer. O problema não são
as boas intenções do Governador, é o caminho que escolheu, que é o
mesmo que trilhamos no Brasil durante 10 anos.

Quando a Deputada Maria Tereza Lara falou sobre a taxação das
grandes fortunas, disse da reforma tributária que queremos discutir. E
claro que a correlação de forças no Congresso dificulta, para nós, dos
partidos de esquerda, comprometidos com o projeto popular, dos
partidos democráticos, comprometidos com o projeto nacional, fazer
as mudanças e reformas que nos cabem, ou mesmo as inviabilizam.
Então, quando vemos que o Governo tenta taxar as grandes fortunas
e que imediatamente no Congresso uma série de emendas é alterada,
percebemos o quanto está difícil fazer essa mudança.

Refiro-me ao que disse o Deputado Rogério Correia, à transferência
das conquistas que estão sendo acordadas na reforma tributária com
uma disposição de negociação e de diálogo nunca vista num
Presidente da República. Hoje, os Governadores, os trabalhadores
que vão a Brasília são recebidos. Na época do ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso, não éramos recebidos.

Como lembrou o Governador, é preciso compensar as perdas da Lei
Kandir. Aqueles produtos dirigidos à exportação têm incentivo,
subsídio e redução de impostos. Compreendemos que é preciso
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estimular a exportação para equilibrar a balança comercial.
Deputado Rogério Correia, nos últimos anos, é a primeira vez que o
Brasil tem uma balança comercial superavitária. Deixamos de importar
e estamos com um processo de exportação acelerado. Isso é bom. O
Presidente já garantiu ao Governador que haverá compensação, não
apenas por meio da CIDE, das perdas da Lei Kandir. Mas a nossa lei
orçamentária não comporta essa previsão. Se o Governador quiser,
nós nos esforçaremos para que essa compensação venha, assim
como os nossos partidos estão fazendo. O Presidente Lula já está
atendendo aos anseios dos Governadores enfraquecidos por uma
herança perversa de centralização.

Por isso, Deputado Rogério Correia, passar-lhe-ei a palavra, dizendo
que volto a insistir naquele requerimento que V. Exa. anunciou. Nós
nos dirigiremos ao Governador para que ele se sensibilize com a
gravidade da situação dos trabalhadores. Eles perderam 14% do valor
real de seus salários no último ano. Percebendo isso, que ele
compreenda o problema dos servidores do Estado, das professoras,
dos médicos, dos trabalhadores da saúde e dos funcionários de
diversas outras áreas, que não tiveram seus salários ajustados, bem
como dos militares, que enfrentam o crescimento da criminalidade.
Então, em nome desses, que também pagarão a taxa, retire o pedido
de urgência da tramitação desse projeto e crie espaço discutindo com
a sociedade, como faz o Presidente Lula, para alternativas que
compensem a situação de penúria que esse projeto trará para a
população. Mais adiante, caso enfrentemos uma crise, nós mesmos
teremos sensibilidade para compreender isso.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputada Jã Moraes,
gostaria de parabenizá-la, porque V. Exa. chegou à essência do
debate. Não estamos contra as taxas simplesmente para fazer
oposição. Não se trata disso. Temos apresentado opções para o
Governador, como a de ele suspender o trâmite desse projeto
enquanto nós, unidos, fazemos uma movimentação junto ao
Congresso Nacional pela aprovação das reformas tributária e
previdenciária, ambas - especialmente a tributária - vantajosas para
Minas Gerais, como o próprio Governador reconhece, embora seu
reconhecimento não seja tão enfático quanto a ajuda que Minas terá.
Talvez essa incompreensão faça com que o Governador não
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enxergue que pode abrir mão de taxar os mineiros de forma
contundente, como propôs com esse projeto de lei.

A Deputada Jô Moraes* - lima certa indelicadeza dele com a
disposição do Presidente da República, não é?

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Com o Presidente da
República e mesmo com o relator que o atendeu muito, o Deputado
Virgílio Guimarães. Ele foi muito afável e fez questão de ouvir o
Governador do nosso Estado, por ser daqui também, colocando no
projeto pontos essenciais para Minas Gerais. Foi um esforço que
todos fizemos. Não dá para o Governador dizer agora que nossa
bancada é infantil por fazer oposição às taxas. Não há nenhuma
infantilidade. Não estamos fazendo oposição pela oposição, mesmo
porque temos a responsabilidade de quem governa o País e
precisamos apresentar alternativas. Mas entendemos que as
alternativas têm de ser apresentadas na reforma tributária nacional.
Essa é a discussão que V. Exa. apontou muito bem. E o cerne da
discussão. O Governador poderia muito bem suspender esse projeto,
e nós nos centraríamos na discussão da reforma tributária nacional.

Tenho dito, e até agora ninguém me contestou, que o Estado de
Minas Gerais ganhará pelo menos 1 bilhão, se as duas reformas
forem aprovadas no Congresso Nacional. E muito mais do que o
Governo espera com pouco mais de 100 milhões das taxas. Embora
essas taxas não resolvam o problema do Estado, elas taxarão setores
que não merecem, especialmente o aumento do carro a álcool, motos
e o IPTU dos Bombeiros, que eles chamam de Taxa para Prevenção
de Incêndio, fora os boletins de ocorrência. São taxas injustas que
pesarão no bolso do pequeno contribuinte, hoje já muito sofrido. Não
se justifica agir dessa maneira neste momento. Essa é a questão que
temos colocado.

Termino, Deputada Jô Moraes, dizendo que temos apresentado
alternativas e que somos muito maduros nesse sentido. O PT, o
PCdoB e os partidos aliados ao Governo Lula sabem que não
podemos fazer oposição simplesmente pela oposição, pois as
dificuldades existem para todos os governos. Mas é preciso que
apontemos o caminho com a resolução real dos problemas, sem
aprofundar ainda mais o sofrimento do nosso povo. E isso que
estamos tentando fazer no Congresso Nacional com as iniciativas do
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Presidente da República.

Também gostaria de renovar um apelo ao Governador em favor da
questão da saúde. O Presidente Lula, sabiamente, fez com que os 3
bilhões e meio do orçamento retornassem ao SUS, como manda a
Emenda Constitucional n° 29.

A resposta do Governador ao ato que fizemos ontem foi a de que
pretende fazer isso apenas em 2006.

Acho, Deputada Jô Moraes e Deputado Rêmolo Aloise - que
também é médico e participou ontem do protesto pelo não-
cumprimento da Emenda Constitucional n° 29 -, que vamos ter de
fazer um movimento maior, aproveitando a Conferência da Saúde e o
Fórum Social Mundial e ampliar nossas reivindicações em torno da
saúde pública no Brasil.

Parabenizo V. Exa. por ter mostrado que trabalhamos alternativas e
não apenas fazemos oposição às taxas, que são injustas. Certamente
existem alternativas melhores.

A Deputada Jô Moraes* - Obrigada, Deputado Rogério Correia.
Concluindo, insisto na convocação de todos os mineiros a
participarem do Fórum Social Brasileiro, ao qual irão mais de 10 mil
pessoas de todos os lugares do País, de 6 a 9 de novembro. Vamos
discutir o Brasil que temos e o Brasil que queremos.

Com certeza, exigiremos mudanças para chegarmos a uma Minas
desenvolvida, com justiça social, com distribuição de renda e,
sobretudo, com serviço público valorizado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
uma das questões que está na pauta hoje, para a construção de um
novo País, é justamente a questão tributária. Existe no Congresso
Nacional uma proposta de reforma tributária que tenta colocar este
País num patamar mais elevado de justiça, para distribuir melhor os
encargos, impostos e taxas para o conjunto da população brasileira.

Vivemos um momento de grande dificuldade financeira para os
Estados brasileiros, os municípios e a União, com a dívida
elevadíssima, principalmente da União e dos Estados, divida que
compromete seriamente este País, consumindo quantidade
significativa de recursos, de tal forma que o que sobra para as
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políticas sociais, para a defesa nacional, principalmente para a
promoção do desenvolvimento do nosso Estado, é insuficiente. Não
tenho dúvida alguma de que reformas são necessárias e de que a
reforma tributária é uma necessidade urgente.

Os Deputados que me antecederam insistem, como quero insistir
também, na proposição de que essas mudanças que acontecerão no
Brasil são necessárias para construirmos a Federação. Para a
construção de uma nação mais justa, é preciso que essa discussão se
faça em todos os níveis, com todos os atores.

O que me preocupa é verificar muitas vezes, em diferentes lugares
deste País, ações que mais atrapalham, que mais causam
dificuldades que avanços para construirmos o Estado de justiça, o
Estado de direito e o Estado que possa estabelecer melhor
distribuição da riqueza e dos encargos para a população.

Em muitas ocasiões, o Governador Aécio Neves tem discursado e
insistido em sua proximidade com o Governo Federal. Em sua
disposição de apoiar o Governo Federal nas reformas necessárias,
como a da previdência, a tributária e tantas outras que virão, o
Governador Aécio Neves tem reclamado da posição do PT em Minas
em relação a suas proposições. E importante salientar que, apesar de
sua retórica de aproximação com o Governo Federal, percebemos que
o Governador trabalha com o objetivo de se colocar muito distante das
teses do PT e das reformas governamentais. Apesar de a retórica do
Governo de Minas Gerais ser próxima de nossas proposições
nacionais, o que evidencia na prática é a ação governamental mantida
na mesma sistemática do projeto neoliberal tão fortemente defendido
pelo então Presidente da Câmara dos Deputados no passado, o
Deputado Aécio Neves, hoje Governador do Estado. Se é sincera sua
disposição de aliar-se às transformações nacionais, gostaríamos de
ver o Governador sentar à mesma mesa conosco para discutir o
diagnóstico deste Estado, quais são os mais graves problemas, como
estão relacionados com as questões nacionais, quais as suas
relações com os outros Estados, quais são os problemas que se
estendem também aos municípios mineiros. A partir de um
diagnóstico consistente, abrangente e compartilhado, poderemos
avançar na construção de uma proposta de um Estado justo, que
possa enfrentar com determinação e coragem os grandes desafios

rs



157
deste momento. Não tenho nenhuma dúvida da gravidade dos
problemas hoje existentes em Minas e no Brasil. Mas preocupo-me
em verificar que os remédios são muito mais para tratar de
determinados sintomas isolados que da doença como um todo.

Seria muito mais interessante discutirmos o Estado de Minas Gerais
com todos os seus problemas, as questões sociais como a educação,
a saúde e a violência, a questão grave do desemprego que assola
todo o País, e a questão das relações salariais, que é serjíssima e que
precisa ser tratada com urgência. Tenho dito há muito tempo e em
todos os lugares - e quero repetir aqui - que considero a questão
salarial no nosso País um dos problemas mais graves, que afronta o
estado de direito e de justiça, do ponto de vista de suas relações. No
setor público - e estenderíamos isso a todos os outros setores -, em
toda a vida deste País, em todas as classes trabalhadoras, desde o
futebol até a atenção à saúde, encontramos relações salariais da
ordem de 1 para 50, para 80, para 100. Ou seja: uma situação em que
a imensa maioria dos trabalhadores recebe salários insuficientes e
infraconstitucionais, considerando-se que a Constituição define que
todo trabalhador, além do direito ao trabalho, tem direito a um salário
mínimo justo, que dê a ele e à sua família condições necessárias para
se alimentar, vestir, morar, educar os seus filhos, cuidar da saúde, e
para o lazer. Estamos diante de uma situação em que uma grande
parcela da classe trabalhadora recebe salários que não são
suficientes para atender ao que prega e propõe a Constituição
Federal.

O mais grave ou tão grave quanto essa situação é encontrarmos no
poder público salários mensais da ordem de R$20.000,00,
R$30.000,00, R$50.000,00, valores absolutamente acima do que pode
este Pais oferecer ao seus trabalhadores. Infelizmente, essa relação
absurda persiste na nossa estrutura pública em diferentes setores.
Temos de vencer essa questão.

Ainda ontem, no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da
Saúde, o Secretário da Saúde, Sr. Marcus Pestana, em sua reflexão,
exprimiu uma análise dos graves problemas que ainda persistem na
saúde, do ponto de vista do controle da aplicação dos recursos
públicos. Essa pasta trata da questão mais importante, a vida
humana. Se o Governo do Estado de Minas Gerais desejar
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sinceramente vencer a situação de dificuldades em que nos
encontramos, é necessário que se assente à mesa com todos os
protagonistas da construção do estado democrático de direito, para
discutirmos as graves questões da organização do Estado, a partir
dos recursos públicos. Mais que aumentar o sacrifício de toda a
população, principalmente da mais pobre, entendemos que é possível
tomar medidas governamentais e exercer o poder para promover as
necessárias correções no rumo da organização do Estado de Minas
Gerais.

Tenho convicção de que, com esforço governamental para melhorar
o controle da aplicação dos recursos públicos e a capacitação do seu
quadro profissional; com uma fiscalização mais rigorosa e vigorosa da
aplicação dos recursos públicos; com aprimoramento do Tribunal de
Contas; com maior ação do Ministério Público do Estado; e com a
atuação do parlamento no seu papel mais importante, a fiscalização,
teremos condições de promover significativa economia do Estado, na
defesa dos interesses do conjunto dos cidadãos deste nosso Estado
de Minas Gerais.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Adelmo, percebo
a análise lúcida de V.Exa. trazendo um assunto pertinente. O Poder
Legislativo ainda não descobriu todo o seu papei, toda a sua missão
ou, pelo menos, ainda não procurou, na plenitude dos seus deveres
constitucionais, desempenhar o seu papel. No dia em que a
Assembléia Legislativa, por meio de seus Líderes ou da maioria de
seus membros, despertar para o que significa Poder Legislativo e
começar a agir dentro dos limites de sua competência, sem
necessidade de exacerbação, colocaremos todos os órgãos do Estado
de Minas - Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário e
Poder Executivo - na linha e faremos com que aconteça tudo que V.
Exa. diz. Teremos reduções drásticas de despesas em todos os
órgãos e Poderes. Não tenho dúvida nenhuma disso, e é possível
fazer qualquer conta simples nesse sentido. Se observarmos o Poder
Legislativo ao longo dos últimos seis, oito ou dez anos, veremos que
foi aquele que menos gastou, que menos cresceu na participação do
bolo orçamentário, ao passo que o Ministério Público cresceu
absurdamente, assim como o Poder Judiciário, O Tribunal de Contas
também cresceu, mas depois o retivemos um pouco. O que quero
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dizer com isso? Que o Poder Legislativo perdeu na sua
competência e capacidade? Não! Mas, se os gastos cresceram
menos, se reduzimos as despesas sem perdermos a eficiência, é
perfeitamente possível que outros Poderes e órgãos façam o mesmo.

Estou plenamente de acordo com V. Exa. Espero e sonho com o dia
em que este Poder assumirá seu papel. Ao longo da história, Minas
Gerais teve várias distorções em relação ao Poder Legislativo. Uma
delas foi a famigerada subvenção social, que atou o Poder Legislativo,
dando aos Deputados o que precisavam para suas bases. Os
Deputados aprovavam do jeito que queriam. Lembro-me de que este
Deputado e V. Exa. subimos à tribuna para falar contra a subvenção
social, e abri mão de usá-la, mesmo tendo direito. Nesse ponto,
precisamos, quando os parlamentares estiverem no Plenário, e não
agora, fazer esse debate nas bancadas de cada partido e no Colégio
de Líderes. Não estamos falando de foro ideológico, mas da missão
confiada a nós, na condição de representantes do povo, na condição
de parlamento, o Poder dos Poderes.

Que possamos verdadeiramente ocupar o nosso espaço, pois nossa
omissão gera a desordem em todo o Estado de Minas Gerais.

Concordo com a tese de que é preciso austeridade. E, para ser
honesto, não posso negar que o Governador Aécio Neves não tenha
sido austero em sua administração. E, mais que isso, zeloso. Cada
órgão do Poder Executivo, hoje, dispõe de um Auditor. E, para que as
contas sejam assinadas pelo Secretário, há necessidade do parecer
do Auditor. E uma medida de segurança, para que não se desvirtue a
utilização do recurso público. O Governador reduziu a máquina,
buscando sua maior eficiência e a redução de despesas. O problema,
e V. Exa. foi uma de suas vítimas quando Secretário da Saúde do
Governo anterior, é que V. Exa. fez uma proposta à Comissão de
Saúde, de que eu era Presidente, apresentando um plano de trabalho
sério, austero. Mas, por essa mesmas razões, V. Exa. foi convidado a
se afastar da Secretaria. Isso digo como exemplo de um governo que
passou, deixando o Estado de Minas Gerais em profundas
dificuldades financeiras, numa grande desordem, o que hoje os
números nos mostram. Tenho a certeza de que o Governador Aécio
Neves perseguirá tudo quanto V. Exa. busca, e estarei do lado dele.
Acredito que é possível aplicar bem o recurso público, a fim de que



160
redunde em benefício para a sociedade. O Governador teve a
coragem de enviar uma lei de diretrizes orçamentárias dizendo: "se
der tudo certo, ficarei com um déficit de um pouco mais de 1 bilhão".
Isso significa que começamos a trabalhar com a realidade, já que o
orçamento sempre foi feito pelo avesso. Estimavam-se os gastos e, de
acordo com eles, a receita, o que não mais acontece. Vivemos o
momento de uma administração austera, realista, transparente, que a
sociedade poderá acompanhar. Caso o Poder Legislativo não queira
usar de suas atribuições, se o Ministério Público não quiser cumprir
seu papel e o Tribunal de Contas desejar omitir-se, isso não é
problema do Executivo. Uma máquina do tamanho do Estado de
Minas Gerais carece do Poder Legislativo fiscalizador, do Tribunal de
Contas com toda a sua estrutura, assim como da ação do Ministério
Público. Necessitamos dar instrumentos de controle para a sociedade,
a fim de que nos ajude nessa fiscalização. Não é possível imaginar
que nosso Estado, como uma empresa cheia de vícios adquiridos ao
longo do tempo, com 400 mil funcionários, não enfrente o problema de
desvios. Mas somos responsáveis pelos mecanismos de controle.

Mesmo fazendo isso, não seria suficiente para dar ao Estado de
Minas Gerais os recursos de que precisa para fazer investimentos que
são urgentemente necessários, principalmente nas áreas de combate
a incêndio e segurança pública.

Também pretendo fazer uso do meu tempo e terei prazer em
conceder aparte a V. Exa. democraticamente, assim como faz V. Exa.,
que tem sido gentil, exatamente para seguirmos esclarecendo a
sociedade. O papel da Oposição é muito importante, mas também é
importante que a Situação mostre o que é fato, o que é real, os
números, os dados, para que a sociedade compreenda o que está
acontecendo neste momento no Estado. Obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Agradeço ao Deputado Miguel
Martini, que valoriza este momento de reflexão e debate.

Abrindo um parêntese, quero dizer que a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais está no caminho de aprimoramento e
correção. Sempre que olhamos para o passado, antigas questões se
revelam como verdadeiros escândalos. Mas o momento desta
instituição é de significativa correção e já de grande transparência. E
meu desejo, pelo qual tenho batalhado e insistido com todos os pares,
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que esta Casa seja totalmente transparente, revelando em sua
inteireza as nossas ações de parlamentares e as de todos os que aqui
trabalham. Em função de problemas mais do passado que do
presente, muitos Deputados e servidores públicos, que não devem por
nenhuma dessas questões passadas, vivem constrangidos. Tenho
convicção plena de que a abertura desta Casa, além de fazer justiça
com todos, colocando cada um em seu devido lugar, com suas
responsabilidades, qualidades e defeitos, será a maior contribuição
para a construção do estado democrático de direito e de justiça. Ao
fazer isso, ao abrir todas as suas portas e janelas, a Casa estará em
condição de exercer em plenitude o seu papel de elaborar leis, de
contribuir mais com a sociedade e de acolhê-la e de fiscalizar com
eficácia e eficiência os diferentes níveis e áreas de poder. Tenho
sentido uma crescente sensibilização para tornar a Assembléia
Legislativa não só o espaço de poder mais transparente, o que já é,
mas um espaço totalmente transparente para a sociedade, e, desse
modo, dar uma grande contribuição ao Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais está diante de
um diagnóstico importante, neste momento, e tem o dever de fazer as
necessárias correções em relação, por exemplo, á estrutura legal do
Estado. Os estudos que foram aqui realizados demonstram que neste
Estado há mais de 14 mil leis, das quais de 7 mil a 8 mil são
absolutamente desnecessárias, caducas e dispensáveis, e muitas
delas mais atrapalham que ajudam a organização do Estado.
Poderíamos avançar nesse aspecto. Aliás, foi criada pela Mesa, pelo
Presidente Mauri Torres, uma Comissão Especial para proceder ao
estudo da organização e sistematização das leis nesta Assembléia.
Seria bom se conseguíssemos evoluir nesse ponto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem um papel
que ainda não desempenhou na sua inteireza, mas que pode e deve
ser desempenhado por todos nós, nessa lógica da fiscalização. Para
isso, temos de ser exemplares e utilizar toda a potencialidade daqui, já
que este é considerado o espaço mais plural de poder. As diferenças
são elemento interessante e fundamental para o enriquecimento do
debate e a elaboração das melhores práticas na linha da fiscalização.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez volto à questão das
taxas, insistindo nessa linha, para que essa questão não penalize os
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mais pobres, ou seja, a sociedade de um modo geral. Se o Estado
de Minas carece de mais recursos, em vez de criar novas taxas,
cobrando dos que já estão muito sacrificados, seria interessante que o
Governador Aécio Neves pedisse a compreensão dos mais poderosos
para que continuem pagando aquilo que devem ao Estado sem
nenhuma renúncia fiscal por parte do Governo. Não faz sentido clamar
por mais recursos diante da difícil situação em que vivemos, cobrando
de alguns dos mais fracos e humildes, em detrimento daqueles mais
poderosos, que são beneficiados neste momento pela renúncia fiscal,
que é dada a grandes empresas, que podem resistir, já que, conforme
disseram os Deputados que me antecederam, muitas delas, como a
Mercedes e a FIAT, receberam generosos apoios, generosas
contribuições do Estado e de seu povo para que pudessem aqui se
instalar e crescer.

Portanto, agora, num momento de sacrifícios, é necessário que elas
dêem sua contribuição para que os mais necessitados, o povo mais
humilde, os trabalhadores, as pequenas e médias empresas não
continuem sendo sacrificados conforme proposto nesse projeto de lei
pelo Governo do Estado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 64a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 29110/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Votação de Proposições:
Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
56/2003; discurso do Deputado Rogério Correia; questões de ordem;
chamada para recomposição do número regimental; inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

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

Fernando Faria - Pastor George - Adalciever Lopes - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão
- Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha
- Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista- Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira
- Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
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 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, com a votação da
matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião os Projetos de Lei n os 740/2003, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, 174 e 741/2003, apreciados na
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, e 1.078/2003, que
recebeu emendas na reunião ordinária realizada hoje, à tarde, e foi
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devolvido à Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em P turno, da Proposta de Emenda à

Constituição n° 56/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre
a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, essa proposta de
emenda à Constituição do Governo do Estado dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. E uma
proposta na qual se diz que o art. 63 será acrescido do seguinte
parágrafo único: "Lei complementar disporá sobre a elaboração,
redação, alteração e consolidação das leis". Ou seja, para dispor
sobre elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, terá que
haver uma lei complementar. E importante a iniciativa, e acho que a lei
complementar possibilitará a consolidação das alterações que possam
ser feitas. Isso porque aprovamos leis importantes, que não podem
ser consolidadas, posteriormente, simplesmente por uma lei ordinária.
Julgo importante esse projeto, até devido ao conjunto de leis que
estamos discutindo a cada ano e neste ano, de forma específica.
Exemplifico com esse projeto, que, após quatro reuniões, foi para a
comissão, sem termos terminado, como deveríamos, sua discussão.
Trata-se do Projeto de Lei n° 1.078/2003, que recebeu, se não me
engano, mais de 60 emendas - aquele projeto que cria taxas.
Imaginem um projeto com essa complexidade consolidado por uma lei
ordinária, e não por uma lei complementar.

Por falar em criar taxas, Sr. Presidente, gostaria de anunciar que
estamos ainda em processo de obstrução tanto do Projeto de Lei n°
1.078/2003 quanto do Projeto de Lei n° 1.079/2003, assim como dos
outros quatro projetos que criam taxas no Estado.

Por diversas vezes, tenho falado - os Deputados do PT e a
Deputada Jô Moraes, do PCdoB, também já ocuparam a tribuna pelo
mesmo motivo - que não nos opomos à criação de taxa simplesmente
por serem taxas que estão sendo criadas pelo Governador Aécio
Neves. Não. Opomo-nos, em primeiro lugar, porque são injustas e, em
segundo lugar, porque não é momento de se discutir criação de taxas,
já que estamos discutindo uma reforma tributária no País, ou seja,
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uma reformulação da cobrança de tributos nacionalmente, que tem
influência no quadro de tributação do Estado.

O primeiro motivo é com relação à injustiça das taxas, pois não
concordamos em criar essa taxa de incêndio.

Hoje, um Deputado me alertava que na cidade de Varginha, cujo
Prefeito é do PT, já existe, não de agora, mas há mais tempo, uma
taxa municipal de combate a incêndio. Agora, o cidadão terá de pagar
as taxas municipal e estadual de combate a incêndio. Sabemos que o
valor dessas taxas não é pequeno. Existe Corpo de Bombeiros em
Varginha, mas, como disse, a taxa é alta. Começa em R$60,00 e vai
daí para a frente. Além de a taxa ser criada nas cidades onde existe
Corpo de Bombeiros, e o Deputado Dinis Pinheiro há de me dar razão,
cria-se também a taxa de combate a incêndio onde não há Corpo de
Bombeiros, desde que seja nas regiões metropolitanas. Então, lbirité,
Sabará, Nova Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, todas serão
agraciadas com essa taxa. Assim, o povo das Regiões Metropolitanas
de Belo Horizonte e Ipatinga, por serem as duas que existem, pagará.
Há Deputado querendo criar região metropolitana em Juiz de Fora.
Pelo menos, Deputado Biel, servirá para pagar taxa de bombeiros. Se
criarem região metropolitana no Triângulo, teremos também taxa de
bombeiros, e assim por diante.

Então, o primeiro motivo é por serem taxas injustas.
Agregados à injustiça dessas taxas, há o reajuste - superior à

inflação - das taxas existentes, além do aumento de impostos, em
especial o do IPVA. Nesse caso, mais uma vez, o Governo agracia os
mais pobres, como os que têm carro a álcool, que fizeram essa
escolha por ser mais barato e terem menos poder aquisitivo, e os que
possuem motos, que é um meio de transporte extremamente barato, e
o cidadão o escolheu por esse motivo. Então, exatamente por ser
barato, paga-se mais IPVA.

Repito: esse é o primeiro motivo pelo qual não podemos concordar
com o "tarifaço" enviado a esta Casa pelo Governador Aécio Neves.

O segundo motivo é que está havendo uma reforma tributária
nacional. Disseram que o Secretário Danilo de Castro, agora, à noite,
criticou o PT aqui, na Assembléia Legislativa, por fazer obstrução.
Solicitou que o PT ajudasse o Governo Federal a aprovar a reforma
tributária e a consolidar aquilo que está no relatório do Deputado
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Virgílio Guimarães, ou seja, a CIDE, para as estradas, agregado a
isso o fundo regional, em razão do caráter de exportação que tem o
nosso Estado. Tudo bem, Secretário Danilo de Castro, a Bancada do
PT está solidária. Não somente isso, pois o relator foi o Deputado
Virgílio Guimarães, que colocou tudo no seu relatório.

Minas Gerais ganhará de R$800.000.000,00 a R$1.000.000.000,00
só com a reforma tributária do Governo Federal. Em oito anos, o
Governo Fernando Henrique concentrou tudo nas mãos da União e
não redistribuiu. Agora, haverá essa redistribuição. A reforma
previdenciária também dará ao Estado melhores condições. Portanto,
o Estado não terá déficit no ano que vem.

O desafio que fazemos ao Secretário Danilo de Castro é que, junto
com o Governador, suspenda o "tarifaço", os seis pacotes de taxas em
tramitação nesta Assembléia, para que façamos todo o esforço, como
pede o próprio Secretário, para aprovação imediata das reformas
tributária e previdenciária no Congresso Nacional. Vamos conseguir
votá-las, com toda a certeza. Essa é a determinação do PT, do
Presidente Lula e dos partidos aliados a ele.

Votadas essas reformas, sentaremos à mesa com os técnicos do
Governo Federal, da Assembléia Legislativa e do Governo do Estado,
a fim de fazermos os cálculos da perspectiva de ganho. Tenho certeza
de que, com isso, o Governo do Estado desistirá do "tarifaço" que quer
impor ao povo mineiro.

Portanto, deixo esse desafio ao Secretário Danilo de Castro,
extensivo ao Governador Aécio Neves: suspenda o processo do
"tarifaço" até a aprovação da reforma tributária. Se ela não for
aprovada no Congresso Nacional, consideraremos, com todo o
carinho, a possibilidade de aprovação das taxas. Mas, se for aprovada
a reforma tributária, que é justa, que divide renda pelos Estados, o
Governo Aécio Neves retirará o "tarifaço" e aliviará o o povo mineiro.

Sei que o Governador é uma pessoa de excelentes qualidades e
que apenas está sendo mal aconselhado pela área econômica a criar
tarifas que são completamente dispensáveis ao povo mineiro.
Suspenso o processo, poderemos nos concentrar na reforma tributária
que está sendo votada em Brasília e, posteriormente, na retirada do
"tarifaço" em Minas, para, enfim, festejarmos com muita alegria essa
nova forma de fazer política, que agracia todos os Estados e acaba
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com o método FHC de perseguir Minas Gerais por rixas políticas
com o Governador Itamar Franco, por diferenças partidárias.

Aliás, o Presidente Lula já disse, várias vezes, que o Governador
Aécio Neves será tratado como se fosse membro do PT, porque
Minas Gerais merece um tratamento VIP, o tratamento de um Estado
que lhe deu uma votação expressiva. E assim será tratado tanto por
Lula quanto pelo Vice-Presidente José Alencar, que é mineiro e pode
lembrar a importância que Minas tem no cenário nacional. Muito
obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - V. Exa. percebe que não há 26

Deputados para continuarmos a discussão do projeto.
Ouvimos o Deputado Rogério Correia dizer que Lula descobriu

Minas Gerais, conhece Minas Gerais, o que já é uma boa informação.
Em segundo lugar, disse que Lula é bonzinho para com o nosso
Estado, esquecendo-se de que a receita de Minas que vai para o
Governo Federal é alta, e, por isso, não é mais que obrigação do
Presidente trazê-la de volta.

Em terceiro lugar, quero dizer que o Presidente não é bonzinho e
não faz porque quer, mas, sim, porque existe uma legislação e a
necessidade de votação. Assim, na verdade, nesse embate político, o
Governador Aécio Neves tem sido competente por fazer retornar para
Minas o que lhe pertence.

Em quarto lugar, realmente acredito que o PT está muito interessado
numa aliança com o Governador Aécio Neves.

Por fim, peço a V. Exa. que encerre esta reunião para continuarmos
a discutir em outro momento, já que não existe quórum.

O Deputado Rogério Correia - O Secretário Danilo de Castro, entre
outras críticas que fez, disse que a Bancada do PT está fazendo um
processo de obstrução na Assembléia Legislativa. Mas, ao que tudo
indica, a obstrução tem sido feita pela própria base do Governo. Agora
mesmo o Líder da Maioria veio pedir o encerramento desta reunião.

Estamos em processo de discussão e, como essa é uma proposta
de emenda à Constituição importante, é necessário fazermos
verificação de quórum para continuar o processo.

O Secretário Danilo de Castro deve observar a obstrução da
obstrução, já ontem denunciada pelo Deputado Roberto Carvalho

ri-k-1-



168
neste Plenário. A Situação faz a obstrução da obstrução para que
nada funcione nesta Assembléia Legislativa. Portanto, Sr. Presidente,
solicito que se faça a recomposição de quórum, para que os membros
do Governo estejam aqui, obedecendo ao Secretário Danilo de
Castro, e não manifestando essa desobediência civil contra o
Governador Aécio Neves.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Rogério Correia) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados.

Portanto, não há quórum para a continuação da reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 30, às 9 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA P REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA, EM 18/6/2003
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Carlos Pimenta, Leonardo Quintão, Jayro Lessa
(substituindo este ao Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da
Liderança do PL) e Rogério Correia (substituindo a Deputada Jô
Moraes, por indicação da Liderança do PT ), membros da Comissão
de Administração Pública; Ermano Batista, Jayro Lessa, Gil Pereira,
Irani Barbosa, José Henrique e Rogério Correia, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião conjunta destas Comissões. Registra-se a presença
da Deputada Jô Moraes. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer da Comissão
de Administração Pública pela aprovação do Projeto de Lei n°
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724/2003 no P turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pelo relator, Deputado Domingos Sávio; e o parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária pela aprovação da mesma
matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração
Pública (relator: Deputado Ermano Batista). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
informa que nova reunião será convocada por edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo - Rogério Correia - Marília

Campos.
ATA DA ga REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 9/10/2003
As 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Gustavo Valadares e Leonardo Quintão, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e a votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Deputado Gustavo Valadares,
comunicando sua ausência no período de 22/9/2003 a 3/10/2003; do
Sr. Pauliran Resende, Chefe de Gabinete do Diretor-Presidente da
ANA, informando a impossibilidade de comparecer na audiência
pública realizada em Rubelita, no dia 19/9/2003; da Deputada EIbe
Brandão, Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, indicando o Sr.
Argentino Prates Amaral, Coordenador Regional do IDENE, para
representá-la na audiência pública realizada em Rubelita, no dia
19/9/2003; e fax do Ten.-Cel. PM José Geraldo de Azevedo Lima,
Secretário-Executivo da CEDEC-MG, informando a impossibilidade de
comparecer na referida audiência. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Propostas de Ação Legislativa n

o
s 8/2003 (Deputado

Mauro Lobo) e 9/2003 (Deputado André Quintão). Passa-se à 3' Fase
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da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Arlen Santiago (3),
em que pleiteia seja solicitada ao Presidente da República e ao
Ministro da Integração Social a extensão da classificação do semi-
árido a todos os municípios da SUDENE no Estado; seja solicitado à
Defesa Civil da União o direito de perfurar e equipar poços, fazer a
distribuição de água e construir pequenas barragens; e seja solicitado
ao Governador do Estado o aditamento de convênio com a COPASA-
MG para perfurar e equipar poços e proceder à distribuição de água;
Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social para debater a criação de um grupo de trabalho para elaborar
propostas de políticas de fomento à economia popular solidária; Maria
Tereza Lara, André Quintão, Marília Campos, Padre João e Weliton
Prado, solicitando seja realizada reunião conjunta desta Comissão
com a Comissão de Educação, para debater o acesso ao vestibular de
estudantes com baixo poder econômico; André Quintão, Gustavo
Valadares e Leonardo Quintão, em que pleiteiam seja encaminhado
ofício ao Presidente da TELEMAR solicitando a manutenção do
Museu do Telefone em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Andre Quintão, Presidente - Ana Maria Resende - Mauro Lobo.

ATA DA 2U REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA CAFEICULTURA MINEIRA, EM 27/10/2003

Às 131h15min, comparecem no salão do Fest House, em Monte
Carmelo, os Deputados Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva e Luiz
Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão. Está
presente. também, o Deputado Elmiro Nascimento. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz
Humberto, 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
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pública, a situação da cafeicultura mineira na região do Triângulo
Mineiro. Registra-se a presença dos seguintes convidados: Srs. Silas
Brasileiro, Deputado Federal; João Roberto Puliti, Presidente da
Comissão de Café da CNA e Diretor da FAEMG; Ajalmar Silva,
Prefeito Municipal de Monte Carmelo; Petrônio Jacinto da Silva,
Prefeito Municipal de Coromandel; Wilson José de Oliveira, Presidente
da ACARPA; Francisco Sérgio de Assis, Presidente da AMOCA; José
Carlos Siqueira Mundim, Presidente do Sindicato Rural de Monte
Carmelo; Walter Toshio Nishioka, Diretor-Superintendente da
COOPERMONTE e Presidente da Associação Comercial de Monte
Carmelo; Antônio Reinaldo Caetano, Presidente da ACA; Carlos
Alberto Paulino da Costa, Presidente da COOXUPE - Núcleo Monte
Carmelo; Rodrigo de Almeida Pontes, Presidente da SMEA; João
Nelson Gonçalves, Secretário Executivo do CERTICAFE; Elmiro
Resende Cunha, Presidente da MONTICREDI; e Régis Damásio
Sales, Gerente da COOXUPE de Monte Carmelo, entre outros. O
Presidente tece as considerações iniciais e passa a palavra ao relator,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em seguida, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos membros da
Comissão, solicitando seja agendada, com urgência, reunião desta
Comissão no Gabinete do Superintendente Regional do Banco do
Brasil, em Belo Horizonte, para debater as prorrogações de contratos
cujo vencimento está previsto para o próximo dia 31/10/2003; do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja convidado o Sr. Paulo
Andrade Azevedo, Subdelegado do Ministério do Trabalho em
Varginha, para reunião desta Comissão a ser realizada no próximo dia
6/11/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos convidados, dos parlamentares e demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - José

Henrique.
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ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE, EM 28/10/2003
As 1 5h3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fahim Sawan e Carlos Pimenta, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir o fechamento do Pronto-
Socorro do Hospital Universitário São José, de Belo Horizonte. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°5
615/2003, no 1° turno (Deputado Ricardo Duarte); 1.017/2003, no 1°
turno (Deputado Neider Moreira) 1.052/2003, em turno único
(Deputado Célio Moreira) 1.121/2003, no 1° turno (Deputado Carlos
Pimenta). A Presidência registra a presença dos seguintes
convidados: Srs. Sérgio Bruno Zech Coelho, Diretor Administrativo e
Financeiro da Fundação Educacional Lucas Machado; Fábio Botelho
de Carvalho, Diretor-Geral do Hospital Universitário São José;
Estêvão Urbano Silva, Diretor Clínico do Hospital Universitário São
José; Paulo César de Abreu Sales, Coordenador do Serviço de
Anestesiologia do Hospital Universitário São José; Maria da
Conceição de Oliveira, assistente social e representante dos
funcionários do Hospital Universitário São José; Thiago Henrique Diniz
Gonçalves, representante dos residentes do Hospital Universitário São
José; Francisco Souza Lima Filho, Vice-Presidente da Associação dos
Hospitais de Minas Gerais; e Lucas Viana Machado, Presidente da
Fundação Lucas Machado, os quais são convidados a tomar assento
à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Fahim Sawan,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições, na ordem em que foram
mencionados. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
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vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Vanessa Lucas,
em que solicita seja enviado ofício à Secretaria da Saúde com vistas à
obtenção de apoio técnico aos municípios que ainda não executam as
ações destinadas a preservar a saúde da mulher, previstas na Norma
Operacional de Assistência à Saúde - NOAS - sus n° 1/2002; Fahim
Sawan, Carlos Pimenta e Ricardo Duarte, em que solicitam seja
enviado oficio ao Secretário da Saúde com vistas à apresentação de
uma proposta efetiva de contribuição do Estado para o Hospital
Universitário São José; Fahim Sawan, Carlos Pimenta e Ricardo
Duarte, em que solicitam seja realizada audiência pública desta
Comissão com os gestores dos Hospitais São José, das Clínicas e da
Baleia e da Santa Casa de Misericórdia com os Secretários da Saúde
do Estado e da Capital e com representantes da Associação dos
Médicos de Minas Gerais, do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais,
do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, da Associação
dos Hospitais do Estado, dos Conselhos Estadual e Municipal de
Saúde e do Ministério Público, para debater a situação econômico-
financeira e a gestão dos referidos hospitais; Fahim Sawan, Carlos
Pimenta e Ricardo Duarte, em que solicitam seja enviado ofício ao
Secretário da Saúde com vistas à obtenção de informações quanto à
possibilidade do pagamento de R$840.000,00 inscritos em Restos a
Pagar no balanço de 2002 e de R$400.000,00 devidos ao Hospital
Universitário São José, relativos a procedimentos de urgência e
emergência executados no primeiro semestre do corrente ano; Fahim
Sawan, Carlos Pimenta e Ricardo Duarte, em que solicitam seja
enviado ofício ao Secretário Municipal de Saúde com vistas à
obtenção de incentivo ao funcionamento do Pronto-Socorro do
Hospital Universitário São José, por meio do incremento do valor do
FIDEPS em R$160.000,00, considerando-se que a mencionada
instituição cumpriu as exigências feitas pelo gestor; Fahim Sawan,
Carlos Pimenta e Ricardo Duarte, em que solicitam seja enviado oficio
ao Secretário Municipal de Saúde com vistas à apresentação de uma
'proposta efetiva de contribuição do município para o trabalho do
Hospital Universitário São José. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Carlos Pimenta.
ATA DA ZP REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 29110/2003
Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Mauro Lobo e Gilberto Abramo, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo
Piau. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval
Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à l u Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n°272/2003 na forma do
Substitutivo n° 2 (relator: Deputado Durval Angelo). Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Deputado Durval
Angelo (2), em que solicita a realização de audiências públicas, com
os convidados que menciona, para debater a construção de oito novos
estabelecimentos prisionais no Município de Ribeirão das Neves; e
para discutir as dificuldades dos programas e dos projetos de inclusão
social existentes no Morro do Papagaio, localizado no aglomerado
Santa Lúcia, nesta Capital. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2003.
Durval Angelo, Presidente.

ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 29/10/2003

As 21 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro, Fábio Avelar, Jô Moraes,
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Adalciever Lopes (substituindo este ao Deputado Leonardo
Quintão, por indicação da Liderança do PMDB) e Antônio Carlos
Andrada (substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por
indicação da Liderança do BPSP). Estão presentes, também, os
Deputados Olinto Godinho e Weliton Prado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.00412003 com a
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as
Emendas n° 2 a 5 (relator: Deputado Fábio Avelar); e 890/2003 com
as Emendas nos 5 e 6 e a Subemenda n° i à Emenda n° 1 e pela
rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2003.
Jã Moraes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo Quintão.

ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 30/10/2003

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Biel Rocha e Antônio Carlos Andrada (substituindo à
Deputada Maria Olivia, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos
Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer
para o 10 Turno do Projeto de Lei n° 1.004/2003. Passa-se à ia Fase
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da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente, relator da referida matéria, determina sejam distribuídos
avulsos de seu parecer a todos os membros da Comissão. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a realizar-se hoje, às 16 horas, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha - Adalciever Lopes - Antônio

Carlos Andrada.
ATA DA 20a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 30/10/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Mauro Lobo, José Henrique e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Antônio Carlos Andrada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência faz
retirar da pauta o Projeto de Lei n° 1.004/2003, por não cumprir
pressupostos regimentais. O parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.078/2003, no l o turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Mauro Lobo.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, hoje, às 16h30min, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Jayro Lessa - Mauro

Lobo.
ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CONTRIBUINTE, EM 30/10/2003

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Alberto Pinto Coelho, Dinis Pinheiro, José Henrique, Olinto Godinho,
Antônio Carlos Andrada (substituindo este ao Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, por indicação da Liderança do BPSP), Ermano Batista
(substituindo o Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança
do BPSP) e Weliton Prado (substituindo a Deputada Jô Moraes, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Administração Pública; Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões,
José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; Vanessa Lucas, Antônio
Júlio, Antônio Carlos Andrada (substituindo este à Deputada Lúcia
Pacífico, por indicação da Liderança do BPSP) e Weliton Prado
(substituindo a Deputada Maria Tereza Lara, por indicação da
Liderança do PT), membros da Comissão de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte. Estão presentes, também, os Deputados Alencar da
Silveira Jr., Elmiro Nascimento e Rogério Correia. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência 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 votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer da Comissão de Administração Pública
pela aprovação, no P turno, do Projeto de Lei n° 1.079/2003 com a
Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada).
Registra-se voto contrário do Deputado Weliton Prado. Ato contínuo, o
Presidente redistribui a referida matéria, no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, ao Deputado Sebastião
Helvécio, que solicita a distribuição de avulsos de seu parecer, em
que conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
que apresenta. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
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a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é rejeitado requerimento do Deputado Rogério Correia, em
que solicita a realização de audiência pública destas Comissões para
subsidiar a discussão do Projeto de Lei n° 1.004/2003. Registra-se
voto contrário dos Deputados Chico Simões, Rogério Correia e
Weliton Prado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a realizar-se hoje, às
18 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jô Moraes - Antônio Carlos Andrada -

Olinto Godinho - Sebastião Helvécio.
ATA DA 2P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 30/10/2003
As 16h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Mauro Lobo, Jayro Lessa e Chico Simões, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, as Deputadas Jô
Moraes e Manha Campos e o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Jayro Lessa, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à V Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Ato contínuo, o
Presidente, na condição de relator do Projeto de Lei n° 1.004/2003,
determina a distribuição de avulsos de seu parecer, que conclui pela
aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e as Emendas n°s 2 a 5, da Comissão de
Administração Pública. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia
4/1112003, às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo - Chico Simões - José
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Henrique - Antônio Andrade - Olinto Godinho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

9/2003
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa em análise, do Conselho Regional

de Serviço Social de Minas Gerais, solicita a realização de uma
audiência pública para discutir a unificação dos programas de
transferência de renda do Governo Federal, especialmente no que se
refere aos reflexos da referida medida na Política Pública de
Assistência Social.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 311012003, a proposta foi
distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVI, "a", do
Regimento Interno, para receber parecer.

Fundamentação
A unificação dos programas sociais consiste em reunir em um único

benefício programas de transferência de renda do Governo Federal.
Exemplos desses programas são o Bolsa-Alimentação, o Bolsa-
Escola, o Cartão-Alimentação e o Auxílio-Gás. A intenção é
racionalizar o uso dos gastos públicos, aumentar a base de
atendimento e coordenar toda a rede de assistência numa única
secretaria, permitindo uma fiscalização mais eficaz, inclusive o
combate a possíveis desvios. Os programas de transferência de renda
constam de um repasse em dinheiro que o Governo Federal concede
mensalmente para as famílias em situação de pobreza com renda "per
capita" de até R$ 100,00, a fim de promover a melhoria das condições
socioeconômicas desse grupo e possibilitar às pessoas o acesso aos
direitos sociais.

Antes da unificação, os programas eram independentes e estavam
divididos em ministérios. O Ministério da Saúde, por exemplo,
gerenciava o programa de Bolsa-Alimentação; o Ministério da
Educação, o Bolsa-Escola; e o de Minas e Energia, o Programa
Auxílio-Gás. Além de oferecer benefícios que, considerados
isoladamente são baixos, cada programa funcionava separado do
outro, com diferentes cadastros de beneficiários, e parte significativa
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das famílias estava inscrita em apenas um programa. O
lançamento do Bolsa-Família pelo Governo Federal deve corrigir esse
problema e garantir mais recursos e proteção a todo o grupo familiar,
e não apenas a alguns de seus membros, bem como simplificar o
acesso da população aos benefícios.

O Governo instituiu a Secretaria Executiva do Programa Unificado
Bolsa-Família, vinculada à União. Sob a gestão da cientista política
Ana Fonseca, essa Secretaria irá coordenar o Programa Bolsa-
Família. A administração do cadastro para os programas de
transferência de renda será efetuada pelo Ministério da Assistência
Social em parceria com a Caixa Econômica Federal para qualificação
da ação dos Municípios.

Os Estados irão contribuir operacionalmente, por meio do incentivo à
realização do cadastro, acompanhando o processo nos municípios e
dando o apoio necessário. Compete aos Municípios: planejar o
cadastramento; definir a equipe de cadastradores; digitar as
informações contidas no formulário e as remeter para a Caixa
Econômica Federal; manter a base de dados atualizada; monitorar e
informar a inclusão ou exclusão de beneficiários; atestar que as
informações do cadastro são verdadeiras.

O Bolsa-Família vai oferecer dois tipos de benefícios: o básico (fixo),
no valor de R$50,00, concedido às famílias em situação de extrema
pobreza, independentemente do número de membros do grupo
familiar; e o variável, no valor mínimo de R$15,00. Este último será
calculado em função do número de filhos na faixa etária até 16 anos
incompletos, até o teto de 3 benefícios por família. Os benefícios
citados podem ser acumulados ou não, e, para a sua obtenção, todos
os membros da família devem participar do acompanhamento de
saúde e das ações de educação alimentar promovidas pelos
Governos Federal, Estadual e Municipal. Além disso, todas as
crianças em idade escolar devem estar matriculadas e freqüentando o
ensino fundamental. Dessa forma, será exigido também o
compromisso e a responsabilidade das famílias beneficiadas.
Ressalte-se que a renda foi o critério válido para obtenção do
benefício; as diferenças regionais e mesmo municipais não foram
consideradas.

0 Conselho Regional de Serviço Social solicita a realização de uma
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audiência pública para discutir a unificação dos programas de
transferência de renda do Governo Federal, especialmente no que se
refere aos impactos da referida medida na Política Pública de
Assistência Social.

A Lei Orgânica da Assistência Social determina que "A assistência
social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao
enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao
provimento de condições para atender contingências sociais e à
universalização dos direitos sociais".

Assim, tendo em vista o problema de desigualdade no nosso País e
a situação de pobreza de grande parte da população, que não tem
acesso aos direitos econômicos, sociais e humanos, julgamos
oportuna a realização da audiência pública neste espaço político para
discutir o lançamento do Programa Bolsa-Família pelo Governo
Federal e as diretrizes e perspectivas de trabalho da Política de
Assistência Social.

Propomos, então, que o evento seja realizado com a participação
dos seguintes órgãos e entidades representantes listados a seguir:
Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais; Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes; Conselho Estadual de Assistência
Social; Conselho Regional de Serviço Social - MG; Secretaria
Municipal de Coordenação de Política Social da Prefeitura de Belo
Horizonte; Secretaria Executiva do Programa Bolsa-Família da
Presidência da República.

Conclusão
Manifestamo-nos, assim, pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 912003 com a realização de uma audiência pública para
discutir a unificação dos programas de transferência de renda do
Governo Federal, especialmente no que se refere aos impactos da
referida medida na Política de Assistência Social.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
André Quintão, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Mauro

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

1.156/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De iniciativa do Deputado Doutor Viana, a proposição em tela tem

por objetivo instituir a Medalha do Mérito Dona Risoleta Tolentino
Neves, destinada a homenagear, anualmente, dez pessoas físicas e
jurídicas com o reconhecimento do poder público estadual por sua
atuação e colaboração na assistência social em nosso Estado.

O projeto de lei foi publicado no "Diário do Legislativo" de
10/10/2003 e, a seguir, encaminhado a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Assim dispõe o § l°do ar(. 25 da Constituição da República:
"§ 1° - São reservadas aos Estados as competências que não lhes

sejam vedadas por esta Constituição".
Recorrendo, em seguida, ao art. 22 da mesma Carta, no qual estão

enumeradas as matérias de competência legislativa exclusiva da
União, ali não encontramos nenhuma que diga respeito à medida
consubstanciada na proposição sob exame. Daí se inferir que a
instituição de homenagem cívica é ato legislativo da competência
remanescente dos Estados federados.

No plano da Constituição mineira, vale esclarecer que, se por um
lado o art. 66 não inclui a instituição de medalha entre os atos de
iniciativa exclusiva do Governador, por outro, o art. 90, inciso XVII,
atribui a esta autoridade - e apenas a ela - a competência de conferir
condecoração e distinção honoríficas. Parece-nos evidente, portanto,
que, para a concessão desse tipo de honraria, é imprescindível a
participação do Chefe do Governo Estadual, o que está de acordo
com o art. 20 da proposição.

Convém destacar, ainda, que a regulamentação da futura lei estará
a cargo do Poder Executivo, no prazo de 90 dias a contar da data de
sua publicação, de conformidade com o art. 3 0 . Esta previsão confere,
pois, àquele Poder a competência de fixar o procedimento
administrativo para a consecução do fim almejado.

De resto, cabe-nos ressaltar que a proposição não apresenta
nenhum vício, pelo que inexiste óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.156/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Valadares - Leonidio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.158/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em tela tem por

objetivo instituir o Dia Estadual da Mulher do Campo, a ser celebrado
anualmente em 15 de outubro.

De conformidade com o disposto nos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno, o projeto de lei foi publicado no "Diário do
Legislativo" em 10/10/2003 e, em seguida, distribuído a esta
Comissão, a fim de ser apreciado preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento
jurídico.

O constituinte de 1988 acolheu o seguinte princípio: à União
compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse geral;
aos Estados, sobre as de predominante interesse regional e aos
municípios, sobre assuntos de interesse local. Assim, no que tange à
competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela
União estão estabelecidas no art. 22 da Lei Maior.

A regra básica para a delimitação da competência do Estado
membro está consagrada no § 1 0 do art. 25 da Carta Política
brasileira. E a chamada competência residual, que reserva ao Estado
as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou
do município.

A luz dos dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa não constitui assunto de competência privativa da
União ou do município e pode ser objeto de disciplinamento jurídico
por parte de quaisquer das entidades componentes do sistema
federativo. Dessa forma, não há como negar a autonomia
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constitucional do Estado membro para a edição de normas sobre a
matéria.

Cumpre esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as
matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes
do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas, não faz menção
àquela que ora examinamos. Infere-se, portanto, que a qualquer
membro deste parlamento é facultada a iniciativa da proposição.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°1.158/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.167/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem

por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Assistencial Cantina Dona Bernadete Lemos, com sede no Município
de Passos.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 16/10/2003
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as sociedades civis em funcionamento no

Estado possam ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. l°da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências da citada lei. Verificamos, ainda,
que o art. 14 do estatuto da entidade regulamenta a não-remuneração
de seus diretores e membros do conselho fiscal pelos trabalho ali
desenvolvido. Já o art. 41 determina que o seu patrimônio, em caso
de extinção, seja destinado a estabelecimento congênere.

Assim sendo, não vislumbramos óbice à tramitação da matéria;
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todavia, objetivando corrigir o nome da entidade, apresentamos
emenda ao projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.16712003
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:

Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Cantina Dona
Bernadete Lemos, com sede no Município de Passos.".

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.176/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Ação Moradia, com sede no
Município de Uberlândia.

Publicada em 16/10/2003, a matéria vem à Comissão de
Constituição e Justiça, à qual compete examiná-la preliminarmente
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os
ditames do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação que se fez anexar ao projeto, a

entidade mencionada no relatório é sociedade civil dotada de
personalidade jurídica e sem fins lucrativos. Em funcionamento no
Estado há mais de dois anos, conta diretoria idônea, cujos membros
não são remunerados pelas funções que desempenham.

Dessa forma, estão atendidas as exigências arroladas no art. 1 0 da
Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a matéria, para ela
receber o pretendido título declaratório de utilidade pública.

Ademais, está disposto em seu estatuto que os cargos da diretoria e
do conselho serão exercidos gratuitamente (parágrafo único do art. 3°)
e que, em caso de dissolução, o seu patrimônio social reverterá em
benefício de entidade beneficente congênere (art. 32).
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Não vislumbramos óbice à tramitação do projeto de lei nesta

Casa; todavia, apresentamos-lhe emenda, objetivando corrigir o nome
da entidade.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.176/2003
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Ação Moradia -

Pastoral da Moradia, com sede no Município de Uberlândia.".
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto

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

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em tela, do Deputado Leonardo Quintão, dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIPs - , institui e disciplina o Termo de Parceria e dá
outras providências.

Foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A seguir, foi apreciado pela Comissão de Administração Pública, que
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que
apresentou.

Posteriormente foi o projeto encaminhado à Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social, que perdeu prazo para emitir
parecer.

Agora vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O objetivo do projeto de lei é dispor sobre a qualificação para as

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP5 - e
instituir o Termo de Parceria entre tais entidades e o Estado.
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Em nosso Pais têm-se multiplicado as iniciativas privadas com

fins públicos, com o objetivo de enfrentar os grandes desafios
nacionais. O surgimento do terceiro setor - não governamental e não
lucrativo - é fato ainda muito recente entre nós, que impõe novos
mecanismos e procedimentos, bem como uma redefinição do Estado.
O terceiro setor se vê também, ele próprio, confrontado com o desafio
de se qualificar e expandir suas ações de promoção de uma eficiente
atuação social e solidária.

O Termo de Parceria é um marco institucional, com o objetivo de
promover a sustentabilidade dos projetos selecionados.

Esse instrumento já está em vigor no âmbito federal, por meio da Lei
Federal n° 9.790, de 1999, numa iniciativa da Comunidade Solidária,
que teve o objetivo de iniciar a reforma do marco legal do terceiro
setor em nosso País, respondendo a questões inéditas apresentadas
pela entrada em cena pública de novos atores sociais coletivos, que
tanto podem agir de forma autônoma quanto em parceria com o
Estado e com o mercado.

Tal objetivo partiu do pressuposto de que a sociedade civil tem uma
racionalidade própria, que não deriva do Estado nem do mercado, e
que o terceiro setor cumpre um papel estratégico na consolidação e
na expansão da esfera pública ampliada, que não seja monopólio do
Estado e sem a qual não pode avançar o processo de democratização
das sociedades. Dessa forma, a reforma do marco legal do terceiro
setor foi orientada, prioritariamente, para dar condições à emergência
de novos atores sociais públicos do desenvolvimento e para o
fortalecimento de uma esfera pública não estatal.

Essas entidades a serem qualificadas como OSCIPs são pessoas
jurídicas de direito privado que têm por objetivo o desempenho de
uma atividade de interesse social.

O projeto em tela estatui que poderão se qualificar como OSCIPs as
entidades sem fins lucrativos constituídas há pelo menos dois anos
que tenham como objetivo o desenvolvimento de atividades de
interesse social voltadas para a assistência social, a promoção da
cultura, do patrimônio histórico e artístico, a saúde, a educação
gratuita, a segurança alimentar e nutricional, a defesa do meio
ambiente, o voluntariado, o combate à pobreza, o fomento do esporte,
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito,
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assessoria jurídica suplementar gratuita, promoção da ética, da
paz, da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores
universais e o desenvolvimento de tecnologias alternativas.
Estabelece também as demais exigências a serem observadas para
que as entidades civis sejam qualificadas como OSCIPs.

O projeto institui ainda as regras do Termo de Parceria, instrumento
a ser firmado entre o Estado e as OSCIPs, para a formação do vínculo
de cooperação entre as partes e execução das atividades de interesse
público.

A Comissão de Constituição e Justiça fez alguns ajustes técnicos no
projeto, por meio do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública, por meio do Substitutivo n° 2,
alterou alguns aspectos do projeto, com ênfase em três pontos:

1 - a possibilidade de servidores públicos serem transferidos ou
cedidos às OSCIPs, com ou sem ônus para a origem;

2 - a possibilidade de as OSCIPs absorverem atividades
tradicionalmente executadas por órgãos públicos;

3 - o estabelecimento de regras mais detalhadas sobre a seleção
das propostas das entidades qualificadas como OSCIPs, para
posterior celebração do Termo de Parceria.

Este relator entende que tais alterações aprimoraram o projeto.
Fazemos ressalvas a um ponto: a exigência de publicidade em jornal

de grande circulação e na rede mundial de computadores, no
encerramento do ano fiscal, das atividades e demonstrações
financeiras e certidões negativas junto ao INSS e FGTS, conforme
dispõe o art. 30, VIII, b, do Substitutivo n° 2, nos parece exagerada
para entidades que, muitas vezes, têm patrimônio de pequena monta,
e o pagamento de tais custos de publicações é muito alto. Por esse
motivo, manteremos a redação dada no Substitutivo n° 1 para esse
item, razão por que apresentamos a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 2,
ao final deste parecer.

Entendemos que a matéria é procedente sob a ótica das finanças
públicas, pois possibilitará maior fiscalização, controle, transparência e
publicidade dos recursos públicos empregados em atividades de
interesse social, por meio de entidades privadas. Permitirá, sem
dúvida, maior eficácia e melhor retorno, decorrente da aplicação
desses recursos, para a sociedade.
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Tal iniciativa ainda inova quanto à legislação anterior, pois amplia

as áreas de atuação das entidades, abarcando novas formas de
atuação social, como a proteção do meio ambiente e a defesa de
direitos e tecnologias alternativas. Inova também ao instituir o Termo
de Parceria em lugar dos morosos e excessivamente exigentes
convênios, muito rígidos na forma do gasto e na exigência de
documentos e que não prevêem a realização de concurso de projetos.

O controle e a respdnsabilização pelo uso dos recursos públicos dá
maior ênfase, no caso das OSCIPs, ao alcance de resultados, e são
imputadas punições severas para o uso indevido dos recursos: além
das aplicáveis aos convênios, prevê-se a indisponibilidade e o
seqüestro dos bens dos responsáveis. Urna comissão mista ainda
avalia o Termo de Parceria e verifica o desempenho global do projeto.

Há também maior controle social e transparência, vedando-se a
participação de OSCIPs em campanhas político-partidárias;
determinando-se a consulta aos Conselhos de Políticas Públicas
antes da celebração do Termo de Parceria; possibilitando a qualquer
cidadão requerer a perda de qualificação de OSCIPs, desde que
amparada por evidências de erro ou fraude; exigindo a prática
gerencial que coíba o favorecimento pessoal nas decisões; exigindo a
criação de um Conselho Fiscal como primeira instância de controle
interno; obrigando a que se dê publicidade às suas atividades e
liberando o acesso às informações referentes às OSCIP5. A prestação
de contas é mais simples que a dos convênios, devendo ser feita
diretamente ao órgão parceiro.

Quanto às despesas decorrentes da execução da futura lei,
avaliamos que serão diferentes conforme cada parceria firmada,
constando dos orçamentos específicos de cada órgão parceiro.
Haverá receita decorrente de substituição de atividades públicas e
também com despesas de pessoal, pois sabemos que tais entidades
da sociedade civil são mais dinâmicas e econômicas que o Estado em
seus gastos, usando de muita criatividade e trabalho voluntário.
Haverá pequenas despesas que corresponderão às atividades
burocráticas de recebimento, análise e emissão de documentação,
cobertas pelo orçamento da Secretaria de Planejamento e Gestão. O
saldo financeiro é claramente favorável ao Estado, principalmente em
termos sociais e de modernização de sua atuação.
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Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 8/2003 em
1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Administração
Pública, e com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao ai. 3 0 , VIII, "b", do Substitutivo n°2 a seguinte redação:
"Ai. 30 - .....
VIII - ..........
b) publicidade, por meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal,

do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da
entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS
e ao FGTS, colocando-as à disposição para exame de qualquer
cidadão.".

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Chico Simões

(voto contrário) - Antônio Carlos Andrada - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°817/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei n° 817/2003
visa a instituir o Selo Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego no
Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 19/6/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da
Previdência Social e da Ação Social.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do ai.
188, c/c o ai. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame visa a instituir o Selo Empresa

Incentivadora do Primeiro Emprego no Estado, a ser concedido a
pessoa jurídica que disponibizar 20% de suas vagas funcionais à
contratação de jovens entre 16 e 24 anos, por um período mínimo de
12 meses.

A matéria pertence ao campo de competência legislativa do Estado
e não se inclui entre as de competência privativa do Governador do
Estado nem de qualquer outro Poder. Compete privativamente ao
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Chefe do Executivo Estadual conferir condecoração e distinção
honoríficas, nos termos do inciso XVII do art. 90 da Constituição do
Estado, contudo não lhe compete privativamente instituí-Ias.

Parece-nos, contudo, inadequada a adoção da palavra "selo", que é
utilizada comumente para certificar que determinado produto ou
serviço atende ao padrão de qualidade, jamais para indicar prêmio ou
reconhecimento pela atuação destacada de uma pessoa ou entidade.
Encontra-se consagrada na legislação estadual a palavra "medalha", a
qual é conferida a pessoas ou entidades em reconhecimento à sua
atuação.

Parece-nos estranho que a condecoração destinada à proteção dos
jovens seja entregue na presença do Presidente do Conselho
Estadual do Idoso, conforme previsto no art. 40 da proposição.

O projeto apresenta sério vício de juridicidade: ora, há centenas de
pequenas empresas com menos de dez empregados, entre os quais,
pelo menos, dois têm menos de 24 anos de idade. Todas elas fariam
jus à Medalha, que perderia o caráter de reconhecimento especial. A
solução para tal vicio importa em entrar no mérito da proposição.
Ressaltamos que o substitutivo adiante formulado visa apenas a
possibilitar que o projeto supere o juízo de admissibilidade realizado
por esta Comissão. Estabelecemos um número mínimo de
empregados ou estagiários e elevamos para 40% o percentual de
jovens contratados. Sendo assim, deixamos para a comissão de
mérito ou para o autor o desafio de aperfeiçoar a proposição.

Fez-se necessário, ainda, incluir o estagiário no art. 1° da
proposição, porque o inciso 1 do art. 3 0 refere-se ao Programa Primeiro
Emprego do Estado, instituído pela Lei n° 14.693, de 3017/2003. Esse
Programa não utiliza o termo "emprego" em seu sentido técnico-
jurídico, mas em referência à primeira oportunidade de trabalho, e
menciona expressamente o estágio, nos termos do inciso III do art. 20
da referida lei.

Em virtude das considerações feitas, apresentamos, a seguir, o
Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 817/2003 na forma do Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1
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Institui a Medalha Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego

no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Medalha Empresa Incentivadora do

Primeiro Emprego, a ser concedida anualmente à empresa que
ocupar 40% (quarenta por cento) de suas vagas, por um período de,
no mínimo, doze meses, com jovens entre dezesseis e vinte e quatro
anos.

Parágrafo único - Somente fará jus à Medalha de que trata o "caput"
a empresa que tiver mais de oitenta empregados ou estagiários.

Art. 20 - A Medalha será concedida nas seguintes modalidades:
- Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego - Parceira: à

empresa que efetuar as contratações previstas no art. 1° desta lei
dentro do Programa Primeiro Emprego dos Governos Federal ou
Estadual, recebendo isenção ou crédito fiscal;

II - Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego - Consciente: à
empresa que efetuar as contratações previstas no art. 1 0 desta lei sem
obtenção de nenhuma isenção fiscal ou contrapartida dos Governos
Federal ou Estadual;

III - Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego - Responsável: à
empresa que efetuar 50% (cinqüenta por cento) das contratações
previstas no art. 10 desta lei de:

a) portadores de deficiência;
b) egressos do sistema penal ou sob supervisão do Judiciário

Estadual e de centros de recuperação.
Art. 30 - A empresa agraciada com a Medalha poderá utilizá-la na

divulgação de seus produtos e serviços.
Art. 40 - A empresa agraciada com a Medalha irá recebê-la do

Governador do Estado ou de seu representante.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Durval Angelo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°889/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n°

889/2003 dispõe sobre as parcerias público-privadas e dá outras
providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/7/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar,
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou
pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 1, com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n

o
s 1 e 2, apresentadas

pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, e com
as Emendas nos  a 13, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O objetivo do projeto é incentivar e disciplinar a colaboração da

iniciativa privada com o poder público estadual na realização de ações
de interesse público. Tal objetivo torna-se fundamental num momento
de escassez de recursos orçamentários e necessidade de projetos
setoriais estruturadores, como os que propõe o novo planejamento
governamental contido no PMDI e no PPAG, em tramitação nesta
Casa. Essas parcerias são entendidas pelo Governo como uma
engenharia financeira necessária para superar os limites de
endividamento do setor público e, ao mesmo tempo, atrair a eficiência
do setor privado no provimento de infra-estrutura.

Para que tal objetivo se concretize, é necessária a instituição de um
arcabouço jurídico apto a promover tais parcerias. Elas são uma via
moderna para enfrentar o desafio de superar as deficiências em áreas
essenciais como transportes, saneamento e saúde num quadro de
escassez de recursos públicos. Muitos países modernos têm praticado
estas novas formas de parceria com a iniciativa privada. O Governo
do Estado de Minas inova em nosso País nessa iniciativa, a ser
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seguida pelo Governo Federal. O Ministério do Planejamento
finalizou seu Programa de Parceria Público-Privada, uma aposta do
Governo para obter R$30.000.000.000,00 anuais na iniciativa privada,
em recursos para obras. Ele será o instrumento para viabilizar seu
plano plurianual de investimentos. As discussões em nível nacional se
darão agora acerca do modelo que teremos e de como implantá-lo
com rapidez.

Em ambos os projetos o objetivo é o de alavancar um modelo útil
para a expansão dos investimentos numa situação de crise fiscal.
Pretende-se a redução dos custos de obras públicas, que terão início
somente com recursos assegurados para a sua total execução. Tais
recursos serão depositados em fundo especial, rompendo-se o
tradicional superfaturamento de obras, em decorrência do atraso de
pagamentos. Tal fato assume grande importância em nosso Estado,
que tem uma dívida de R$4.000.000.000,00 com seus fornecedores,
desde a administração passada.

Os princípios legais de tal iniciativa deverão ser claros, precisos e de
fácil entendimento. Por esta razão foi apresentado o Substitutivo n° 1,
que organizou a matéria dentro da correta técnica legislativa e ainda
facilitou sua compreensão. Assim, ele retirou da proposta a cobrança
de tarifa do usuário na hipótese de inadimplemento do Estado, a qual
feria o principio da segurança jurídica. Acrescentou definição mais
clara de parceria público-privada, distinta dos demais contratos que a
administração pública celebra. Incluiu o poder de polícia e a atividade
judicial do Estado entre as matérias que não podem ser objeto de
delegação mediante contratos de parceria público-privada. Fez
menção expressa à Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurando
maior participação do Poder Legislativo na formatação da parceria
público-privada. Incluiu ainda as áreas de ciência, pesquisa e
tecnologia entre as atividades passíveis de parcerias público-privadas.

Estabeleceu o substitutivo, ainda, os requisitos que os projetos de
PPP deverão cumprir, bem como seus instrumentos e obrigações. A
remuneração se dará por meio de tarifas, recursos do Tesouro,
cessão de créditos estaduais, transferência de bens móveis e imóveis,
títulos da dívida pública, cessão de direito de exploração comercial de
marcas, patentes, bancos de dados, bens públicos e outros de
natureza imaterial, bem como por meio de receitas alternativas,
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complementares, acessórias ou de projetos associados. Criou,
ainda, mecanismos de proteção dos créditos contratados. Tais
mecanismos são garantias reais, pessoais ou fidejussórias; atribuição
ao contratado do encargo de faturamento e cobrança de créditos do
contratante em relação a terceiros, compensando-se os créditos
recíprocos, e vinculação de recursos estatais, inclusive por meio de
fundos específicos.

Em regra, o investimento nos projetos de PPP ficará a cargo do
particular, que somente será remunerado a partir do momento em que
o serviço, obra ou empreendimento contratado estiver disponível para
utilização. Com formas de remuneração diferenciadas, o contratado
poderá ser remunerado, conjunta ou separadamente.
Tradicionalmente, quando o Estado realiza uma contratação, a
remuneração é feita com recursos orçamentários. Já nas contratações
realizadas mediante outorga de concessão ou permissão de serviços
ou obras, a remuneração do contratado se dá, via de regra, mediante
a cobrança de tarifa. O que se constata é que a utilização isolada
dessas formas de pagamento acaba por onerar de forma excessiva os
cofres públicos ou os próprios usuários. A adoção de formas híbridas
de remuneração e a sua variação em razão do desempenho do
contratado na prestação do serviço, aliadas à previsão de que os
investimentos do setor privado deverão ser amortizados em contratos
de longo prazo, pretendem diminuir e tornar justo o custo das tarifas a
serem suportadas pelo usuário. Busca-se, também, conciliar a
agilidade na realização das obras ou disponibilização do serviço com
a qualidade da sua prestação ou execução.

As Emendas n
os 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas, aprimoraram tecnicamente o projeto,
assim como as Emendas n os 3 a 13, da Comissão de Administração
Pública, que ainda corrigiram algumas imperfeições de ordem formal e
terminológica e de conteúdo, razão pela qual as acatamos.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, verificamos que tal
projeto será benéfico às finanças estaduais, ao possibilitar parcerias
em áreas antes afetas ao Estado, além de agilizar investimentos
estruturais em nosso Estado, hoje tão carente deles. Como nenhum
contrato de PPP poderá ser celebrado em nosso Estado sem que seu
escopo esteja contido no Plano Estadual de Parcerias Público-
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Privadas, que contemplará os projetos da administração direta e
indireta, fica resguardado o cumprimento das regras orçamentárias e
fiscais, com observância da responsabilidade fiscal.

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

88912003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n

o
s 1 e 2,

apresentadas pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, e com as Emendas n

o
s 3 a 13, apresentadas pela Comissão

de Administração Pública.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente e relator - José Henrique - Sebastião

Helvécio - Jayro Lessa - Chico Simões (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°890/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 890/2003
cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1217/2003, a proposição
recebeu preliminarmente, em exame da Comissão de Constituição e
Justiça, parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora a matéria a esta Comissão para análise dos aspectos
relativos a seu mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe cria o Fundo de Parcerias Público-

Privadas do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de dar
sustentação financeira ao Programa de Parcerias Público-Privadas.

Conforme o exposto no parecer exarado pela Comissão de
Constituição e Justiça, o Fundo será composto dos recursos
provenientes das dotações consignadas no orçamento do Estado; dos
rendimentos provenientes de depósitos bancários e aplicações
financeiras; das doações, dos auxílios, das contribuições e dos
legados destinados ao Fundo; dos recursos provenientes de
operações de crédito internas e externas e de outras receitas a ele
destinadas. São beneficiárias do Fundo as empresas habilitadas no
Programa de Parcerias Público-Privadas.



'97
A proposição dispõe, ainda, que poderão ser alocados ao Fundo

ativos de propriedade do Estado, excetuados os de origem tributária, e
bens móveis e imóveis, na forma definida em regulamento. Além
disso, o Fundo poderá oferecer garantia real que assegure ao parceiro
privado a continuidade dos desembolsos, devidos pelo Estado, dos
valores contratados, na forma prevista na legislação vigente e de
acordo com o estabelecido no contrato de parceria. O prazo proposto
para a vigência do Fundo é de 40 anos.

O órgão gestor do Fundo, conforme a proposta, é a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico - SEDE -, e o agente financeiro, o Banco
de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, com as
atribuições definidas conforme o disposto na Lei Complementar n° 27,
de 18/1/93. O grupo coordenador é composto por representantes das
Secretarias de Planejamento e Gestão - SEPLAG - e da Fazenda -
SEF -, do órgão gestor e do agente financeiro.

No que concerne às fontes de recursos do Fundo, apresentamos a
Emenda n° 5, com o fito de incluir entre elas os recursos oriundos da
União, já que as parcerias público-privadas podem receber recursos
desse ente federativo.

A Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, que dispõe sobre a
instituição, a gestão e a extinção de fundo, alterada pela Lei
Complementar n° 33, de 18/1/95, dispõe, em seu art. 30, que são
requisitos mínimos a serem atendidos pela lei que instituir o fundo a
definição de seus objetivos e a especificação dos seus beneficiários; a
origem dos recursos que o compõem; as normas e condições de
funcionamento; o prazo de duração do fundo ou o prazo 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 financiamentos ou para outras
formas de liberação de recursos; o órgão ou a entidade gestora; o
agente financeiro e o grupo coordenador e as especificações das
contrapartidas a serem exigidas dos beneficiários.

Assim, a Comissão de Constituição e Justiça, para alterar o disposto
no § 1° do art. 50 do projeto, que especifica como contrapartida a ser
exigida dos beneficiários a disponibilização dos serviços objeto do
contrato de parceria, apresentou a Emenda n° 1, da qual discordamos.
E que, por força do disposto no art. 10 da Lei Complementar n° 27, de
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1995, não se aplicam aos fundos que recebem recursos da União
as regras previstas no inciso VI do art. 3 0 dessa lei. Para sanar a
mencionada impropriedade, apresentamos a Emenda n° 6, a fim de
suprimir o mencionado dispositivo.

Ainda de acordo com o projeto original, a remuneração do agente
financeiro seria definida em regulamento, como percentual de cada
operação a ser realizada. Para sanar a impropriedade, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou a Emenda n° 2, que visa à alteração
do § 1° do art. 9 0, estabelecendo que a remuneração do agente
financeiro não poderá ser superior a 4% do valor de cada operação do
Fundo. Por entendermos ser o limite estabelecido muito alto, se
comparado à remuneração percebida pelos agentes financeiros dos
fundos em operação no Estado, apresentamos a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 2, alterando o percentual máximo para 1,5% do valor de
cada operação do Fundo.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 890/2003 com as Emendas n
o
s 3 e 4, da Comissão de Constituição

e Justiça, as Emendas n
o
s 5 e 6 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2,

a seguir apresentadas, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Com a aprovação da Emenda n° 6, fica prejudicada a Emenda n° 1.
EMENDA N°5

Acrescente-se ao art. 30 o seguinte inciso V:
"Art. 3° -
V - recursos provenientes da União;".

EMENDA N°6
Suprima-se o § 1° do art. 5°.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 2
Dê-se ao § 1° do art. 9 0 a seguinte redação:
"Art. 9° -
§ 1° -A remuneração do agente financeiro não poderá ser superiora

1,5% (um e meio pontos percentuais) do valor de cada operação do
Fundo.".

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Dinis Pinheiro - Jô

Moraes - Antônio Carlos Andrada - Adalclever Lopes - Fábio Avelar.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 902/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe
estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoa portadora de
deficiência física, visual ou com mobilidade reduzida em espaço
público no Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/7/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para receber
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição dispõe sobre o planejamento e a urbanização de vias

públicas, parques, praças e demais espaços de uso público de forma
a possibilitar o acesso à pessoa portadora de deficiência motora,
visual ou com dificuldade de locomoção.

Com esse objetivo, o projeto estabelece que os banheiros
construídos em paradas de ônibus intermunicipais e interestaduais,
em parques, praças e nos demais espaços de uso público, bem como
os telefones públicos instalados deverão ser acessíveis à pessoa
deficiente ou com mobilidade reduzida. No que tange aos telefones do
tipo orelhão já instalados, as concessionárias de serviço de telefonia
fixa no Estado deverão promover as adaptações devidas no prazo
máximo de quatro anos. Além disso, em área de estacionamento de
veículo, em via ou espaço público, serão reservadas vagas próximas
aos acessos de circulação de pedestre, devidamente sinalizadas, para
veículo que transporte pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida. Também os locais públicos destinados a
apresentação de espetáculos, conferências e festas populares
deverão dispor de espaço reservado para pessoa que utiliza cadeira
de rodas e de assentos específicos para pessoa com mobilidade
reduzida, com deficiência auditiva, visual ou mental.

A matéria se encontra relacionada entre aquelas de competência
legislativa concorrente entre a União, o Estado e o Distrito Federal,
conforme estabelece o art. 24, incisos 1, "in fine", e XIV, da
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Constituição Federal. Esses dispositivos conferem ao Estado
membro a competência para legislar sobre direito urbanístico e sobre
proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.

Entretanto, o projeto é passível de aperfeiçoamento, o que fazemos
por meio das Emendas n os 1 e 2, que apresentamos.

Os arts. 1° e 2 0 da proposição abordam a temática central do
projeto, devendo, por isso mesmo e a bem da técnica legislativa, ser
aglutinados em um único artigo, o que fazemos por meio da Emenda
n°1, que, ao dar nova redação ao art. 1°, promove a referida correção
e propõe a necessária supressão do art. 2°.

O art. 30 do projeto menciona a construção de banheiro público
acessível à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida, em rodoviárias, paradas de ônibus intermunicipais e
interestaduais, parques, praças e demais espaços de uso público.
Todavia, as rodoviárias constituem um tipo de edifício de uso público,
conforme definido no §1 0 do art. 1° da Lei n° 11.666, de 1994, que
estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de
deficiência física a esses edifícios. A referida lei, instrumento
específico para tratar da matéria, já contempla a medida postulada
nesse tipo de construção, no inciso VIII do seu art. 30 . Assim, damos
nova redação ao art. 30 do projeto, por meio da Emenda n° 2,
excluindo a expressão "rodoviária" do seu texto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 902/2003 com as
Emendas n os 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação, e suprima-se o art.

20 , renumerando-se os demais:
"Art. 1 0 - O planejamento e a urbanização de vias públicas, parques,

praças e demais espaços de uso público no Estado serão executados
de forma a possibilitar o acesso à pessoa portadora de deficiência
motora ou visual ou com dificuldade de locomoção.".

EMENDA N° 2
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 3 0 - O banheiro público construído em paradas de ônibus

intermunicipais e interestaduais, em parques, praças e demais
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espaços de uso público será de fácil acesso para pessoa portadora
de deficiência ou com dificuldade de locomoção e disporá de
sanitários e lavatórios adaptados.".

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.002/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Elmiro Nascimento, altera a Lei
n°14.136, de 28112/2001.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 30/8/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, devendo esta Comissão, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
manifestar-se sobre seus aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A Lei n° 14.136, no dispositivo que se pretende alterar, versa sobre a

isenção do pagamento das taxas para emissão de segunda via de
carteira nacional de habilitação, certificado ou segunda via de
habilitação de diretor ou instrutor, segunda via de certificado de
registro de veículos e cédula de identidade, na hipótese de ter sido o
documento original furtado ou roubado.

Segundo consta da lei, a isenção somente será deferida caso o
requerente apresente cópia da ocorrência policial, autenticada pela
autoridade que a emitiu, contendo o registro dos documentos
roubados ou furtados, devendo a segunda via, ainda, ser reivindicada
no prazo de 60 dias contados da data de registro da ocorrência
policial.

O autor da proposta pretende suprimir o dispositivo constante do
inciso li do art. 1° da mencionada norma jurídica, permitindo ao
cidadão que teve o documento furtado ou roubado requisitar a
segunda via, sem ônus ou limitação de prazo para que exerça o seu
direito.

Justificando a medida, o autor assegura que, muitas vezes, o
cidadão desconhece a lei, o que o leva a não registrar a ocorrência,
deixando de se beneficiar com a prerrogativa que lhe é assegurada.

rÀ
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A Constituição da República, ao dispor sobre o Sistema Tributário

Nacional, assegura à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
municípios o direito de instituir taxas, em razão do exercício do poder
de polícia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua
disposição.

No caso em tela constata-se, de forma incontroversa, a prestação de
serviço ao contribuinte, consistente na emissão dos documentos
mencionados, entre eles a cédula de identidade.

A mesma lei que instituiu o referido tributo, entretanto, assegura ao
contribuinte a isenção no seu pagamento, para o caso de perda
decorrente de roubo ou furto.

A alteração pretendida deve ser formulada por meio de lei, haja vista
o disposto no art. 61, III, da Constituição do Estado, não existindo, por
outro lado, nenhuma vedação à instauração do processo legislativo
por iniciativa parlamentar.

A adoção da medida proposta, conforme bem acentuado pelo autor
do projeto, não tem repercussão no orçamento do Estado, uma vez
que não representa perda de receita para os cofres públicos.

A bem da verdade, já se encontra assegurado ao cidadão mineiro o
direito de retirar a segunda via dos documentos, sem ônus, sendo que
a proposta busca, apenas e exclusivamente, a eliminação do prazo de
60 dias para a reivindicação desse direito.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 100212003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Leonardo Moreira - Gustavo Valadares - Durval Angelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.004/2003

(Nova Redação, nos Termos do § l°do Art. 138 do Regimento
Interno)

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.004/2003
altera a denominação e os objetivos sociais da Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá outras providências.
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A matéria foi examinada inicialmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, e pela Comissão
de Administração Pública, que concluiu pela sua aprovação com as
Emendas nos 2 a 5. Cumpre-nos, agora, analisar a proposição quanto
ao mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame prevê a alteração da designação e a

ampliação dos objetivos da Companhia Mineradora de Minas Gerais -
COMIG -, que passaria a denominar-se Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG. A essa
nova estrutura administrativa serão incorporados a Companhia de
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -, a Empresa Mineira
de Turismo - TURMINAS - e os ativos da Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais - CODEURB -,
em liquidação.

O projeto foi exaustivamente discutido nas Comissões de
Constituição e Justiça e de Administração Pública, onde foram
aprovadas as Emendas nos 1 a 5, que tratam de temas relevantes e
pertinentes à matéria.

E importante ressaltar que essas medidas fazem parte de um grupo
de ações voltadas para a ampla reforma administrativa que o atual
Governo Estadual está colocando em curso, dentro da proposta de
estabelecer um choque de gestão da coisa pública no Estado, criando
uma estrutura administrativa a menos burocratizada possível e mais
eficiente, do ponto de vista operacional. Para isso, busca-se dotar os
órgãos públicos de um corpo técnico mais qualificado e coeso e de
uma estrutura tísica mais enxuta, capaz de acompanhar as novas
demandas previstas pela atual administração e de minimizar o custo
operacional da máquina administrativa do Estado. O objetivo maior de
todas essas medidas é tirar Minas Gerais da situação de grave crise
em que se encontra e permitir a volta do seu crescimento econômico.

Dessa forma, entendemos que o projeto em tela é oportuno e deve
receber ô apoio desta Comissão, bem como as emendas
apresentadas nas Comissões que nos antecederam.

Inicialmente, o relator da matéria propôs a exclusão da Emenda n° 5,
que veda à CODEMIG assumir obrigações relativas a obras e serviços
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de engenharia. Na fase de discussão foi apresentada proposta de
emenda pelo Deputado Adalclever Lopes, contrário à rejeição dessa
emenda, de autoria da Comissão de Administração Pública.

Colocado em votação, o parecer foi aprovado com a Emenda n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n os 2 a 5,
da Comissão de Administração Pública.

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

1.004/2003 no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas n

o
s 2 a 5, da Comissão de

Administração Pública.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente e relator - Antônio Carlos Andrada -

Adalclever Lopes - Biel Rocha (voto contrário).
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.004/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.004/2003
altera a denominação e os objetivos sociais da Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação, com a Emenda
n° 1 da Comissão de Constituição e Justiça e com as Emendas de nos
2 a 5, que apresentou.

Em seguida foi o projeto apreciado pela Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio, que opinou pela sua aprovação com Emenda n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n

o
s 2 a

5, da Comissão de Administração Pública.
Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,

nos termos regimentais.
Fundamentação

A proposição em tela objetiva alterar a denominação da Companhia
Mineradora de Minas Gerais -COMIG -, que passa a se chamar
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
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CODEMIG. Amplia os objetivos sociais da entidade e autoriza o
Poder Executivo a incorporar à CODEMIG a Companhia de Distritos
Industriais de Minas Gerais - CDI -, a Empresa Mineira de Turismo -
TURMINAS - e os ativos da Companhia de Desenvolvimento Urbano
do Estado de Minas Gerais - CODEURB -, em liquidação.

O projeto permite, ainda, que o Estado não só delegue à CODEMIG
a atribuição de colaborar no cadastro e na administração de seu
patrimônio imobiliário quando se tratar de bens dominicais, mas
também transfira para a entidade bens imóveis de sua propriedade.

Durante sua tramitação, a proposição recebeu emendas nas
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública, a
fim que fosse aprimorada.

A Comissão de Constituição e Justiça, durante sua análise, não
vislumbrou óbice de natureza jurídico-constitucional à tramitação da
matéria. Apresentou a Emenda n° 1, pela qual suprime o art. 6 0 , por
considerar que ficam contrariados os preceitos constitucionais que
determinam o acompanhamento, pelo Poder Legislativo, das
alienações que venham a ser efetivadas pelo Poder Executivo.

Por sua vez, a Comissão de Administração Pública, ao analisar a
matéria quanto ao mérito, teceu importantes comentários. Acatou a
Emenda n° 1, da Comissão anterior, por entender que o art. 60 da
proposição fere o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e o art.
18 da Constituição Estadual.

As Emendas n os 2, 3 e 4 acrescentam incisos ao art. 2 0 do projeto,
que trata dos objetivos da CODEMIG; incluem a proteção e
preservação dos mananciais das estâncias hidrominerais e cidades
turísticas, além de conferir prerrogativas inerentes à gestão de
empresas pela legislação vigente, com o intuito de reforçá-las,
possibilitando agilizar os atos da administração.

A Emenda n° 5 visa vedar a assunção de obras e serviços de
engenharia, antes que sejam concluídas as obras iniciadas com
recursos da COMIG, direta ou indiretamente.

Pelo exposto, entendemos que o projeto em tela tem como condão
reorganizar empresas do Estado de forma mais simplificada e
complementar, o que é conveniente e oportuno, uma vez que atende
aos princípios da eficiência e da economicidade. E que a COMIG, ao
incorporar as demais empresas, CODEURB, TURMINAS e CDI,
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buscará como objetivo a otimização de seus resultados, em face da
sinergia das equipes que irão compor sua nova estrutura.

Ressalte-se que, segundo a situação proposta, permanecerá
intocada a atuação da CODEMIO na área mineral, por sua eficácia e
por sua histórica trajetória de contínuos resultados positivos.

Cabe a esta Comissão, em razão da matéria compreendida em sua
denominação e objeto, analisar as repercussões financeiras e
orçamentárias da proposição. Assim, entendemos que a proposição
em epígrafe não enseja nenhum ônus para o erário, conquanto busca
apenas, por meio de uma reorganização administrativa, o que
entendemos até mesmo como um enxugamento, a melhor aplicação
dos escassos recursos disponíveis, resultando numa administração
mais ágil e eficiente.

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

1.004/2003 no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas nos 2 a 5, da Comissão de
Administração Pública.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente e relator - José Henrique - Mauro Lobo -

Antônio Carlos Andrada - Chico Simões (voto contrário).
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.005/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o
Projeto de Lei n° 1.00512003 dispõe sobre o Quadro de Cargos dos
Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado e
dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, o projeto foi
encaminhado às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no
tocante aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, fundamentado
nos seguintes termos.

Fundamentação
Com fulcro no art. 66, II, da Constituição Estadual, o qual reserva ao

Tribunal de Contas do Estado, por seu Presidente, a iniciativa privativa
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para a deflagração do processo legislativo sobre a criação e a
extinção de cargo e função públicos e a fixação de vencimentos de
seus membros e dos servidores de sua secretaria, observados os
parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a proposição em tela
objetiva, precipuamente, criar 50 cargos de Técnico de Controle
Externo 1, 35 cargos de Inspetor de Controle Externo, 15 cargos de
Oficial do Tribunal de Contas e 5 cargos de Engenheiro Perito, todos
de provimento efetivo.

Objetiva-se, ainda, a criação de 3 cargos de Diretor Adjunto e 3
cargos de Coordenador de Área, de provimento em comissão e de
recrutamento restrito.

A ampliação do número de cargos se faz necessária para adequar a
Corte de Contas às necessidades do Estado, no que concerne ao
incremento da atividade fiscalizadora, à implantação do Ministério
Público junto ao Tribunal, como também à criação de novas câmaras.

Outra medida consubstanciada na proposição em análise visa a
corrigir os índices aplicados aos vencimentos dos servidores da
Secretaria do Tribunal de Contas.

Tendo em vista as exigências estabelecidas pela Constituição da
República e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente quanto
às despesas de pessoal, há que constar na proposição em análise a
dotação orçamentária correspondente, razão pela qual foi
encaminhado a este relator o Ofício n° 16.622/2003, da Presidência
do Tribunal de Contas, solicitando a inclusão de uma emenda para
atender aos preceitos legais e constitucionais pertinentes.

De todo o exposto, notadamente o que estabelece o art. 61, XII, da
Carta mineira, que atribui competência a esta Casa Legislativa, com a
sanção do Governador, para dispor sobre a proposição em exame,
apresentamos a seguinte conclusão, com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.005/2003 com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - Para atender às despesas decorrentes do disposto nos
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arts. 1° e 20 desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir
crédito suplementar no valor de R$ 7.400.000,00 (sete milhões e
quatrocentos mil reais) para o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.".

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Leonardo Moreira - Gustavo Valadares - Durval Angelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.006/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.006/2003, do Presidente do Tribunal de Contas
do Estado, regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, com a redação
dada pela Emenda à Constituição n°57, de 15/7/2003.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, emitir
parecer sobre a juridicidade, constitucional idade e legalidade da
proposição.

Fundamentação
De acordo com o art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado, ficam revogadas as leis que
tratam de apostilamento no âmbito do Legislativo, do Judiciário, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado.

Todavia, o citado dispositivo assegura o benefício do apostilamento
aos atuais detentores de cargo de provimento em comissão ou função
gratificada, nos termos da lei. Para tanto, esses Poderes e órgãos
superiores deverão, no prazo de 60 dias a contar da data de
promulgação da emenda, encaminhar projeto de lei contendo as
regras de transição relativas à matéria.

Portanto, este é o objetivo da proposta: estabelecer as regras de
transição referentes a apostilamento para os atuais detentores de
cargos comissionados no âmbito do Tribunal de Contas do Estado.

A matéria se insere, por completo, no campo de competência
legislativa estadual, uma vez que cada unidade da Federação tem
autonomia político-administrativa para dispor sobre seus servidores.
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Essa é a conclusão que se infere da leitura dos arts. 1° e 18 da
Constituição da República. Além do mais, não há vício de iniciativa no
projeto, à luz do que dispõe o art. 66 da Constituição mineira.

Em termos concretos, o projeto em tela estabelece que os atuais
ocupantes de cargos em comissão terão, para fins de apostilamento,
seu tempo de exercício no cargo computado até o dia em que dele
forem afastados, desde que não seja a pedido ou por penalidade, ou
quando se aposentarem. Tal contagem se dará consoante as regras
de apostilamento em vigor na data de publicação da citada emenda.

Entretanto, observa-se que o projeto não observa o prazo de
transição estabelecido nas normas da Lei n° 14.683, de 2003, que
atualmente regula a matéria no âmbito do Poder Executivo.

A referida lei determina que a data-limite para a contagem do tempo
de serviço para fins de apostilamento será o dia 29/2/2004. Por uma
questão de isonomia, entendemos que se deva dar tratamento
uniforme à matéria, qualquer que seja o servidor alcançado.

Além do mais, antes mesmo da análise a ser feita pela Comissão de
Redação, fazem-se necessários alguns ajustes de ordem técnico-
legislativa, com o objetivo de facilitar o entendimento da matéria pelas
demais comissões que irão analisá-la, bem como pelo Plenário desta
Casa.

Como esses ajustes alteram o projeto como um todo, entendemos
ser prudente apresentar, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.006/2003 na forma do Substitutivo n°
1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
Regulamenta o disposto no § 20 do art. 121 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado
pela Emenda à Constituição n°57, de 15 de julho de 2003.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ao servidor do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais aplica-se o disposto no § 1° do art. 121 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado, acrescentado pelo art. 4 0 da Emenda à Constituição n° 57, de
15 de julho de 2003, computando-se, em dias, para esse fim, o tempo
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exercido até 29 de fevereiro de 2004.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.045/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o projeto de lei em análise
acrescenta dispositivos à Lei n° 12.727, de 30/12/97, que dispõe sobre
contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por
serviços extrajudiciais e dá outras providências.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 11/9/2003, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise pretende disciplinar a cobrança das custas

e dos emolumentos relativos ao protesto de títulos e documentos de
dívida por parte das serventias do foro extrajudicial do Estado.

Para tanto, estabelece que o pagamento das mencionadas
despesas somente poderá ocorrer após a efetivação do protesto, a
exemplo do que acontece no Estado de São Paulo.

Fundamentando a proposição, a autora chama a atenção para o fato
de que, em muitas oportunidades, o simples aviso do cartório faz com
que o devedor quite o débito, e, mesmo assim, é obrigatório o
recolhimento dos custos relativos a um ato inexistente, o que gera
uma receita indevida para os cofres públicos e para a serventia do
foro extrajudicial.

Não existe nenhum óbice de natureza constitucional ou legal a que o
projeto tramite nesta Casa Legislativa, conforme veremos.

A Constituição da República dispõe, em seu art. 24, IV, sobre a
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislar sobre custas e serviços forenses.

A Lei Federal n°8.935, de 18/11/94, por seu turno, ao regulamentar
o art. 236 da Cada Federal, assegura aos notários e oficiais de
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registro o direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos
praticados na serventia. Estes, porém, encontram-se estabelecidos
pela lei estadual que se pretende alterar, em estrita consonância com
as normas que regem a matéria.

No caso em tela, não se trata de violação ao dispositivo legal antes
mencionado, pois nada mais justo que remunerar o prestador do
serviço pelo trabalho desenvolvido. O que se busca é a correção de
imperfeições, uma vez que, tratando-se de protesto de títulos, cobra-
se por um serviço que não veio a ser executado.

Deve ser observado, para o caso em tela, o princípio da legalidade,
haja vista a natureza tributária das custas e dos emolumentos que são
cobrados pelas serventias do foro extrajudicial.

Nesse passo, deverá prevalecer o disposto no art. 61, III, da
Constituição mineira, que insere no leque de atribuições da
Assembléia Legislativa as disposições relativas ao sistema tributário
estadual, à arrecadação e à distribuição de rendas.

Não vislumbramos, por outro lado, nenhum vício no que tange à
instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar, haja
vista o fato de que a matéria não se encontra entre aquelas previstas
no art. 66 da Constituição do Estado.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.045/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourâo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.053/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em
análise "cria o cadastro do patrimônio histórico e artístico de Minas
Gerais e dá outras providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 13/9/2003, 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, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188,
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do Regimento Interno, emitir parecer quanto à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende criar um sistema de cadastro e

controle do patrimônio histórico e artístico mineiro. Para tanto,
determina que deverão ser cadastrados "todos os bens móveis e as
obras de arte, integradas ou não aos equipamentos urbanos, marcos
e objetos isolados ou integrados à arquitetura e aos conjuntos
urbanos, de relevância histórica ou artística, pertencentes ou não ao
patrimônio público" e que o sistema deverá ser desenvolvido de modo
a permitir o controle por parte dos órgãos de segurança sobre a
movimentação dos bens cadastrados. Determina ainda quais dados
deverão constar no cadastro.

Por fim, o projeto estabelece multa, no valor máximo de 100 mil
UFPMGs, a ser aplicada a quem vender ou comprar, doar ou ceder, a
qualquer título, bens ou obras cadastrados sem informar a autoridade
competente ou transportá-los sem prévia autorização do poder
público.

Primeiramente, é necessário destacar que é nobre a iniciativa, ao
estabelecer normas de proteção e controle do patrimônio histórico e
artístico do Estado. A Constituição Estadual traça diretrizes para
orientar a ação do poder público na implementação de políticas que
objetivam a proteção e a valorização da cultura e do patrimônio
histórico mineiro, dispondo, em seu art. 207, inciso IV, que compete
ao poder público adotar medidas adequadas "à identificação,
proteção, conservação, revalorização e recuperação do patrimônio
cultural, histórico, natural e científico do Estado". Estabelece, ainda,
em seu art. 209, que o Estado, com a colaboração da comunidade,
protegerá o patrimônio cultural, por meio de inventários, registros,
vigilância, bem como por meio de outras formas de acautelamento e
preservação. E por fim, em seu art. 208, delimita que constituem o
"patrimônio cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, que contenham referência à
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade mineira", incluindo as formas de expressão, os modos de
criar, fazer e viver; as criações científicas, tecnológicas e artísticas; as
obras, os objetos, os documentos, as edificações e os demais

rÁ



213
espaços destinados a manifestações artístico-culturais, os
conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, espeleológico, palentológico, ecológico e científico.

Vê-se, pois, que o objetivo consignado no projeto em análise se
coaduna com as diretrizes traçadas pela Constituição do Estado;
todavia, há de se ressaltar que já existe, no âmbito estadual, um
conjunto normativo que trata da matéria. A Lei n° 11.726, de 1994,
que dispõe sobre a política cultural do Estado, já prevê, em seus arts.
12 e 72, respectivamente, que o Estado, por meio do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-
MG -, "manterá cadastro centralizado e atualizado dos bens imóveis
de valor histórico, artístico, arquitetônico e paisagístico existentes no
Estado" e que compete à Secretaria de Estado da Cultura o
estabelecimento de normas destinadas a regular a organização de tais
cadastros, que deverão ser organizados e sistematizados de modo a
tornar fácil o acesso às informações neles contidas, bem como
promover intercâmbio de informações entre os órgãos responsáveis
por sua manutenção.

Ademais, a Lei n° 13.956, de 2001, que dispõe sobre obras
representativas do patrimônio cultural mineiro e dá outras
providências, determina que o Estado promova o levantamento e a
identificação de pinturas, esculturas e outras formas de expressão
artística, que deverão ser cadastradas anualmente e integrarão o
patrimônio cultural mineiro. Também o Decreto n° 42.505, de 2002,
regulamentou a matéria, instituindo as formas de registro de bens
culturais de natureza imaterial ou intangíveis que constituam o
patrimônio cultural mineiro.

Diante do quadro apresentado, entendemos que não existe espaço,
em nosso ordenamento jurídico, para a edição de uma norma isolada,
com a forma proposta no projeto, para disciplinar a matéria;
entretanto, sugerimos que os dispositivos do projeto que trazem
alguma inovação ou especificação à legislação já existente sejam nela
inseridos. Propomos, assim, o Substitutivo n° 1, que acrescenta
dispositivos à Lei n° 13.956, de 2001, e atende à idéia central do autor
do projeto e ao esforço promovido por este parlamento de consolidar a
legislação mineira.

Informamos, por fim, que mantivemos, no substitutivo, com algumas
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alterações, a previsão de aplicação de multa àquele que realizar
operações de transferência de propriedade de bem ou obra integrante
do patrimônio cultural mineiro ou transportá-lo sem a devida
autorização do poder público. Entendemos que a instituição de tal
penalidade está respaldada no poder de polícia do Estado; todavia,
ressaltamos que a instituição de tal medida deve estar amparada em
um amplo debate, a ser realizado no âmbito da Comissão de mérito,
do qual deverão participar a sociedade, e os órgãos estaduais
responsáveis por sua aplicação, de forma a apurar a viabilidade
operacional da medida, o justo valor a ser cobrado, bem como a sua
conveniência.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.053/2003
na forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta dispositivos à Lei n° 13.956, de 24 de julho de 2001 que

dispõe sobre obras representativas do patrimônio cultural mineiro e dá
outras providências.

Art. 1°- O art. 1 0 da Lei n°13.956, de 24 de julho de 2001, passa a
vigorar acrescido dos seguintes §2°, 30, 4° e 5°, passando o
parágrafo único a § 1°:

"Art. 1°-
§1°-...
§ 20 - O cadastro a que se refere o "caput" deste artigo deverá conter

a descrição, a origem e o valor estimado dos bens e das obras
integrantes do patrimônio cultural mineiro, de forma a permitir a sua
identificação, bem como dados referentes ao seu proprietário,
possuidor ou curador.

§ 30 - As operações de compra e venda e as doações e cessões, a
qualquer título, dos bens e das obras de que trata este artigo deverão
ser comunicadas à autoridade competente, na forma do regulamento,
exclusivamente para fins de atualização do cadastro.

§ 40 - O transporte dos bens e das obras dependerá de prévia
autorização do órgão responsável, por meio de documento próprio, a
qual será concedida se atendidas as exigências estabelecidas nesta
lei e no regulamento.
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§ 5° - A prática dos atos previstos nos § 30 e 40 deste artigo

sem a devida formalização ensejará a aplicação de multa ao
infrator, pela autoridade estadual competente, no valor mínimo de
50 (cinqüenta) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -
UFEMGs - e máximo de 10.000 (dez mil) UFEMGs, graduada, na
forma de regulamento.".

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.065/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.06512003, da Deputada Maria José Haueisen,
altera dispositivo da Lei n° 13.685, de 24 de julho de 2000.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/9/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c a alínea "a"
do inciso III do art. 102 do Regimento Interno, emitir parecer sobre a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
O projeto acrescenta dois parágrafos ao art. 2 0 da Lei n° 13.685, de

2000, que, entre outras coisas, estabelece como é feita a destinação,
pelo Estado, dos recursos oriundos da venda, por meio de hasta
pública, de veículos apreendidos. O art. 2° da norma citada se resume
a dispor que, caso o proprietário não reclame o bem, a quantia que lhe
couber será depositada em sua conta corrente.

Os acréscimos pretendidos aplicam-se a situação em que não é
possível identificar a conta corrente do proprietário e, por
conseqüência, repassar-lhe o recurso apurado em decorrência do
leilão. Nesse caso, o valor apurado deverá ser igualmente repartido
entre o Estado e o município onde se deu o emplacamento do veículo,
ou, se este tiver sido emplacado em outra unidade da Federação,
entre o Estado e o município onde ocorreu a apreensão.

Na justificação do projeto, a autora revela que a idéia é resgatar a
proposta original do Projeto de Lei n° 32/99, que deu origem à citada
Lei n° 13.685, de 2000. De fato, o referido projeto previa a repartição
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entre o Estado e o município, em partes iguais, do produto do
leilão.

Essa regra, que constava do "caput" do art. 2 0 do Projeto de Lei n°
32/99, não foi impugnada, de maneira expressa, por nenhuma das
comissões por que a proposição tramitou. Todavia, a Emenda n° 3, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, retirou-a do
citado art. 20. Ainda que as razões da medida não tenham ficado, à
época, bem evidenciadas, o fato é que a Comissão andou bem ao
realizar tal supressão.

Afora os casos de transferência constitucional, de que constitui
exemplo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA -, ou de existência de substanciais razões de interesse público, o
Estado não pode abrir mão de suas receitas. Afinal de contas, elas
representam sua principal fonte de recursos e possibilitam que ele
exerça suas atribuições constitucionais e legais, no atendimento dos
interesses públicos que estão sob a sua guarda. Essa é, portanto, a
finalidade social das receitas públicas.

Além do mais, as receitas públicas próprias, geradas exclusivamente
em virtude da ação administrativa de cada unidade federada,
asseguram, em última análise, a autonomia político-administrativa da
União, dos Estados e dos municípios, nota saliente de um Estado
federado, como o brasileiro.

Merece ser enfatizado, num breve comentário, que a Constituição da
República conferiu relevância extraordinária à autonomia político-
administrativa das unidades da Federação, a ponto de, no inciso 1 do §
40 do art. 60, vedar a edição de emenda constitucional ao menos
tendente a abolir a forma federativa. Quer o texto constitucional
preservar, a todo o custo, a autonomia dos entes federados, condição
sem a qual a tutela dos interesses de ordem nacional, regional ou
local, num país de dimensões continentais, não se realiza democrática
e eficientemente.

Se os Estados deixam de angariar, ainda que parcialmente, recursos
provenientes do exercício de suas competências, tal como previsto na
hipótese que se comenta, em médio ou longo prazo, haverá o
comprometimento do exercício dessas mesmas competências.

Por isso, a transferência de recursos estatais para outras unidades
da Federação, como também para pessoas físicas ou jurídicas de
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direito privado, deve ser acompanhada de uma contrapartida tal
que também contemple os interesses regionais sob a tutela do
Estado. Os dois lados devem ser beneficiados. Deve haver benefício
mútuo, que privilegie ambas as partes. A não ser assim, o risco de
rompimento do equilíbrio federativo, de fragilização político-financeira
de determinada unidade federada torna-se iminente.

Não é por outra razão que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar n° 101, de 41512000, estabelece rigorosas restrições à
renúncia de receita tributária. Também por esses motivos é que a
Constituição da República definiu, de maneira taxativa, as hipóteses
em que se opera a transferência de receitas tributárias entre as
unidades da Federação. O intuito do legislador, tanto constitucional
quanto infraconstitucional, é incentivar uma cooperação responsável
entre União, Estados e municípios. Transferências de receitas não
estão vedadas, mas devem ser feitas com prudência, desde que
firmemente justificadas.

Esses, portanto, são os dados da equação jurídica, as balizas
normativas a serem observadas no deslinde da questão. Agora,
examinaremos, à luz de tais parâmetros, as pretendidas alterações na
Lei n° 13.685, de 2000.

Apesar da nobre intenção da autora da matéria, não se encontram,
no projeto, sólidos fundamentos para a repartição, entre o Estado e o
município, do valor arrecadado em decorrência do leilão de veículos
apreendidos. A apreensão é feita exclusivamente pelo Estado, que
também procede ao leilão. Aliás, toda a atividade de fiscalização e
regulamentação dos veículos é feita pelo ente estadual. O fato de o
veículo ter sido emplacado ou apreendido em determinado município
não altera em nada esse quadro.

Ademais, é fundamental que projetos dessa natureza condicionem a
repartição de receita à realização de esforços conjuntos, entre o
Estado e o município, com vistas ao aperfeiçoamento de
procedimentos administrativos que lhes são comuns. Em outras
palavras, a repartição de receita deve ser acompanhada da
celebração de acordo entre as partes envolvidas, a fim de que o ente
estadual - que é responsável pela transferência do recurso - também
obtenha algum proveito.

Todavia, ainda que houvesse esse tipo de previsão, faltaria respaldo

rÃ-



2.18

na ordem jurídica, no específico caso do projeto em análise. Afinal,
o município não dispõe de competência para integrar parcerias que
visem à fiscalização e à apreensão de veículos. Não é esse o campo
da competência comum, delineado no art. 23 da Carta Magna. Assim,
nem mesmo o citado condicionamento sanaria o vício jurídico contido
na espécie em questão.

Além disso, também não cabe invocar o argumento de que o
município, tendo o direito constitucional de receber parte do valor do
IPVA arrecadado pelo Estado, conforme estatuído no inciso III do art.
158 da Lei Maior, igualmente faria jus a uma cota-parte da receita
proveniente do leilão de veículos apreendidos.

O repasse do IPVA se apóia em razões bem diversas. A finalidade
da norma constitucional decorre da noção secular de que os tributos
são, ou deveriam ser, um mecanismo que concorre, ao fim e ao cabo,
para a equânime distribuição da riqueza. O repasse de parte do valor
do imposto se justifica, uma vez que a transação comercial - compra e
venda de veículo automotor - deu-se na localidade. O município
contribui para a geração de riqueza no próprio Estado. Ademais, nas
localidades onde se emplaca um número maior veículos, repassa-se
uma cota-parte mais expressiva do valor do IPVA. Essa espécie de
compensação atende a um principio de justiça tributária. Há sempre
uma lógica que preside a transferência de receitas tributárias e que
explica o sentido da norma constitucional.

No projeto em exame, não se observa a mesma lógica, tampouco os
mesmos fundamentos. Se um veículo é apreendido pelos organismos
estatais é porque, provavelmente, ocorreu o descumprimento de
exigências legais pelo proprietário. Suspeita-se da prática de algum
ilícito administrativo, civil ou penal. O município em nada contribuiu
para a geração de riqueza no Estado. Trata-se de situação que,
absolutamente, não tem nada a ver com as razões que informam o
repasse de parte da receita do IPVA para os municípios.

Verifica-se, portanto, que a repartição de receita pretendida pelo
projeto não se ampara em substanciais razões de interesse público,
não havendo, ademais, expressa determinação constitucional a
justificar o repasse. Fica patente, assim, que a proposição em estudo
desafia o princípio federativo, preceito fundamental que se encarta,
sobretudo, no "caput" dos arts. to e 18 da Constituição da República
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Federativa do Brasil.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.065/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonardo

Moreira - Gustavo Valadares - Durval Angelo (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.132/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Lei
n° 1.132/2003 tem por escopo autorizar o Poder Judiciário a comprar
da AGROS - Instituto UFV de Seguridade Social os imóveis que
menciona.

Publicada em 2/10/2003, vem a matéria a esta Comissão, que
deverá proceder ao seu exame preliminar quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, seguindo a norma consubstanciada no
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em tela de dar a autorização legislativa para

que o Poder Judiciário possa adquirir onerosamente a titularidade de
alguns imóveis situados na região central de Belo Horizonte, que já
estão sendo utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado para
acomodação de parte de suas instalações administrativas.

A Carta da República de 1988 trouxe expressiva modificação no que
tange à harmonia e à independência dos Poderes ao atribuir ao
Judiciário plena autonomia administrativa e financeira. Assim restou
disciplinada a matéria:

"Art. 99 - Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa
e financeira.

§ 1° - Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro
dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei
de diretrizes orçamentárias".

Após a edição da Carta Magna, asseverou José Afonso da Silva, em
seu manual "Curso de Direito Constitucional Positivo", "agora, a
independência e autonomia do Poder Judiciário se tornaram ainda
mais pronunciadas, pois passou para a sua competência também a
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nomeação de juízes e tomar outras providências referentes à sua
estrutura e funcionamento, inclusive em matéria orçamentária - arts.
95, 96 e 99".(p. 114.)

Segue a mesma linha Celso Ribeiro Bastos, ao afirmar que a
autonomia administrativa do Poder Judiciário consiste na possibilidade
de auto-organização de seus serviços e de prover suas secretarias,
além da autonomia financeira referente à capacidade de elaboração
de seu orçamento.

Hugo Nigro Mazzilli define a autonomia financeira como a
capacidade de elaborar i proposta orçamentária e de gerir e aplicar
os recurso destinados a prover as atividades e os serviços do órgão
titular da dotação.

Assim, acreditamos estar sobejamente demonstrada a titularidade
do Poder Judiciário no contrato de compra e venda a ser celebrado
com a AGROS.

A autorização legislativa para que o Poder Judiciário possa firmar
contrato dessa natureza é regra emanada da Constituição do Estado
(art. 18), que exige para a aquisição de bem imóvel, a título oneroso, a
autorização legislativa e a avaliação prévia.

Tal norma inseriu-se na ordem daqueles protetores do interesse
público e que atende ao princípio de que os recursos públicos não se
acham entregues à livre disposição de vontade do administrador, que
deve necessariamente submeter a sua atividade aos mandamentos da
lei.

Outra exigência do dispositivo constitucional é que a avaliação dos
bens a serem adquiridos seja prévia. De fato, encontra-se nos autos
do processo a avaliação de cada um dos imóveis levada a termo por
Edmond Curi, Engenharia, Avaliações e Perícias Ltda.

No que compete à última exigência da norma que condiciona a
autorização deste Poder ao processo de licitação, devemos argüir
estarmos perante um caso já previsto pelas normas no art. 24 da Lei
Federal n° 8.666, de 21/6/93, que dispõe sobre os casos de dispensa
do procedimento. Encontramos, no inciso X da lei:

"Art. 24 - E dispensável a licitação
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento

das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de
instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o
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preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação
prévia.".

De fato, além de os imóveis já estarem abrigando parte da
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado, devemos lembrar que
eles e a sede do Tribunal estão situados no mesmo quarteirão, na
região central de Belo Horizonte, local em que dificilmente haverá
outros bens nessas condições a satisfazer a necessidade do Poder
Judiciário.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n°1.132/2003.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.142/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Chico Simões, o projeto de resolução em

análise susta os efeitos do Decreto n°43.261, de 11/4/2003.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/10/2003, foi o projeto

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno, emitir parecer quanto à juridicidade, à
constitucional idade e à legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende sustar os efeitos do Decreto n°

43.261, de 11/4/2003, que altera o Regulamento do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências.

O referido decreto reduziu para 1% a alíquota para veículos
destinados exclusivamente a locação, de propriedade de pessoa
natural ou jurídica, com atividade de locação de veículos devidamente
comprovada nos termos da legislação aplicável, ou na sua posse em
virtude de contrato formal de arrendamento mercantil. Cuida também
o decreto de reduzir o valor da taxa de que trata o item 5.18 da Tabela
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D do Regulamento das Taxas Estaduais (aprovado pelo Decreto n°
38.886, de 1 017197) para 50% quando se tratar de licenciamento de
veículo novo adquirido até 31/12/2003, destinado exclusivamente a
locação.

A Lei n° 12.735, de 1997, que dispõe sobre o IPVA, fixa em 2% a
alíquota do imposto sobre os veículos unicamente destinados a
locação. Tal lei foi regulamentada pelo Decreto n° 39.387, de 1998,
que, em seu art. 15, inciso III, manteve esta mesma alíquota de 2%.
Essa situação somente veio a ser alterada em 2003, com a edição do
mencionado decreto, cujos efeitos se pretende sustar; ressalte-se,
porém, que os argumentos apresentados pelo autor da proposição
como fundamento para a sustação do ato do Poder Executivo não são
procedentes e não se respaldam em dispositivos jurídicos
sustentáveis.

De fato, a Constituição Federal prevê, em seu art. 49, inciso V, como
uma das competências privativas do Legislativo, a sustação dos atos
normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos
limites de delegação legislativa. A Constituição do Estado reproduz,
em seu art. 61, inciso XXX, dispositivo de idêntico teor. Trata-se de
um mecanismo de controle conferido ao Poder Legislativo para evitar
que o Executivo exorbite de suas competências constitucionalmente
delineadas, fragilizando a própria essência do Estado democrático do
direito.

Como nos ensina o constitucionalista Alexandre de Moraes, em sua
obra "Direito Constitucional": "A Constituição Federal, visando,
principalmente, evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos
fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado e
da Instituição do Ministério Público, independentes e harmônicos entre
si, repartindo entre eles as funções estatais e prevendo prerrogativas
e imunidades para que bem pudessem exercê-las, bem como criando
mecanismos de controles recíprocos, sempre como garantida da
perpetuidade do Estado Democrático de Direito" (São Paulo, 2002:
Editora Atlas, 12a ed., pág. 375.); todavia, a Constituição da República
somente respalda essa atuação atípica do Poder Legislativo quando o
caso concreto evidenciar o arbítrio do outro Poder; caso contrário,
essa prerrogativa do parlamento configuraria uma ingerência indevida
nos atos próprios do Chefe do Executivo. Deve-se ter a cautela devida
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na utilização desse instrumento de controle, a fim de que ele sirva
para garantir o "sistema de pesos e contrapesos", que é subjacente à
lógica do princípio da separação dos Poderes, e não para violá-lo.

E o caso da pretensão que se discute. O Decreto n° 43.261, de
2003, foi editado com base no art. 225 da Lei n° 6.763, de 26112/75,
que confere ao Poder Executivo a competência para adotar medidas
necessárias à proteção da economia do Estado, sempre que outra
unidade da Federação conceder benefício fiscal não previsto em lei
complementar ou convênio. Ademais, conforme se verifica nas
considerações iniciais do decreto, Minas Gerais vinha sofrendo
prejuízos fiscais, tendo em vista que os Estados do Paraná, de
Pernambuco e de Rondônia reduziram para 1% as alíquotas
referentes ao IPVA de veículos destinados a locação. Diante desse
quadro, as empresas de locação de veículos situadas em Minas
passaram a adquirir e a registrar seus veículos em outros Estados,
fragilizando a nossa economia.

Nota-se, pois, que a atuação do Governo do Estado se amparou em
uma situação fática, concreta, respaldada pelo ordenamento jurídico
vigente.

Não cabe a este parlamento discutir a constitucionalidade do art.
225 da Lei n° 6.763, que atribui ao Chefe do Executivo a prerrogativa
de agir, sem autorização legislativa, nos casos que menciona. O
controle de constitucional idade das leis e dos atos normativos é
atribuição própria do Poder Judiciário, só podendo o Legislativo
intervir quando ficar patente a exorbitância do Poder Executivo na sua
competência regulamentar. Entendemos que, no caso em questão, a
sustação do ato pretendido não encontra guarida na Constituição
Federal.

Por fim, quanto à alegação do autor de que o decreto deve ser
impugnado, tendo em vista que esta Casa, ao discutir o Projeto de Lei
n° 721 de 2003, rejeitou o dispositivo que autorizava o Executivo a
reduzir para 1% a alíquota do IPVA dos veículos destinados a
locação, entendemos, da mesma forma, que esse argumento não é
juridicamente válido para sustentar tal medida.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Resolução n°
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1.142/2003.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Leonardo Moreira - Gustavo Valadares - Durval Angelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.163/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Chico Simões, o projeto de resolução em

epígrafe "susta os efeitos de atos do Governador do Estado referentes
a nomeações para cargos em desacordo com o art. 62, XXIII, "d", da
Constituição do Estado de Minas Gerais".

Publicado no "Diária do Legislativo" em 10/10/2003, o projeto foi
distribuídos às Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública, para receber parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais pertinentes,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
O projeto de resolução em epígrafe susta os efeitos de atos do

Governador do Estado, referentes a nomeações para cargos em
desacordo com o art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado.

De acordo com a proposta apresentada, ficam sustados os atos de
nomeação do Procurador-Chefe e dos Procuradores do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
expedidos pelo Chefe do Poder Executivo, publicados no "Minas
Gerais" dos dias 6 e 15/8/2003 e republicados em 16/8/2003. Além
disso, cuida o projeto de estabelecer a regra do concurso público para
o provimento dos cargos mencionados e de dispor sobre a
convocação de servidores aposentados daquela Corte de Contas para
o preenchimento provisório dos cargos vagos.

A Constituição da República, nos termos do seu art. 49, V, assegura
ao Poder Legislativo a competência para sustar atos normativos do
Poder Executivo que exorbitem de sua competência regulamentar ou
dos limites de delegação legislativa. Também a Cada Estadual, em
seu art. 62, XXX, dispõe da mesma maneira sobre a matéria. A
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medida representa o desdobramento da função fiscalizadora do
Poder Legislativo e o meio para preservação de sua função legislativa.
Afinal, se o Poder Executivo extrapola sua função regulamentadora,
ao editar um ato normativo, ele está invadindo a seara legislativa, pois
se está utilizando do instrumento infralegal para estabelecer normas
que devem constar em lei.

Antes de verificar a legalidade do ato administrativo questionado, é
necessário o exame sobre a adequação da medida legislativa
proposta pelo autor.

Assim ensina o professor Hely Lopes Meirelles em sua obra "Direito
Administrativo Brasileiro" (Malheiros Editores, 2002, pag.174): "Atos
administrativos normativos são aqueles que contêm um comando
geral do Executivo, visando à correta aplicação da lei. O objetivo
imediato de tais atos é explicitar a norma legal a ser observada pela
Administração e pelos administrados. Esses atos expressam em
minúcia o mandamento abstrato da lei, e o fazem com a mesma
normatividade da regra legislativa, embora sejam tipicamente
administrativas. A essa categoria pertencem os decretos
regulamentares e os regimentos, bem como as resoluções,
deliberações e portarias de conteúdo geral".

Ocorre, então, que o ato administrativo em exame não cumpre
função regulamentadora, conforme a definição mencionada, mas se
constitui em ato administrativo de efeito concreto. Neste caso, não
pode o Legislativo sustar os seus efeitos, da mesma forma que não
pode sustar edital de licitação ou de concurso em que supõe a
existência de irregularidade.

Se, no exercício de sua função fiscalizadora, o Poder Legislativo
identifica irregularidades nos atos do Poder Executivo, pode, por um
lado, verificar se houve crime de responsabilidade, providenciando a
abertura do processo correspondente, ou, por outro, acionar os órgãos
competentes, em especial o Ministério Público, para as providências
judiciais cabíveis.

Cumpre ressaltar que esta Casa recebeu do Procurador-Geral de
Justiça Adjunto, José Pontes Júnior, ofício encaminhando o parecer
exarado pelo Promotor de Justiça Assessor Especial, João Medeiros
da Silva Neto, sobre procedimento instaurado na Promotoria de
Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público, referente a
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ato de nomeação para o cargo de Procurador-Chefe do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas. O referido parecer, ao mencionar
a necessidade da adoção de medida transitória para permitir o
prosseguimento da atuação daquele "parquet" junto à Corte de Contas
do Estado, conclui pela impossibilidade de adoção de qualquer
providência por parte daquela Procuradoria-Geral de Justiça visando à
impugnação dos atos de nomeação dos Procuradores.

Ressaltamos, ainda, que tramita nesta Casa a Proposta de Emenda
à Constituição n° 57/2003, que, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão Especial, cria medida de caráter
transitório para possibilitar a nomeação de um Procurador-Geral junto
ao Tribunal de Contas, para garantir a continuação da atuação
administrativa. Assim afirma Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua
obra 'Curso de Direito Administrativo" (Malheiros Editores, 1995, pág.
29): "Uma vez que a Administração é curadora de determinados
interesses que a lei define como públicos e considerando que a
defesa e prosseguimento deles é, para ela, obrigatória, verdadeiro
dever, a continuidade da atividade administrativa é principio que se
impõe e prevalece em quaisquer circunstâncias"; contudo, pelos
motivos aduzidos, o instrumento legislativo adotado para a solução do
problema não é o adequado, porque, como dissemos, o ato de
nomeação de agentes públicos para o Tribunal de Contas do Estado
não cumpre função regulamentadora, sendo ato administrativo de
efeito concreto.

No que concerne ao disposto no art. 2 0 do projeto, a matéria já está
tratada na Proposta de Emenda à Constituição n° 5712003, que
acrescenta os § 40 e 50 ao ad. 77 da Constituição do Estado. Além
disso, o instrumento legislativo utilizado para tratamento do assunto,
também nesse caso, não é adequado. As matérias objeto de
resolução são aquelas de iniciativa privativa da Assembléia Legislativa
que não exijam sanção por parte do Chefe do Poder Executivo, O
mesmo se aplica ao art. 3° da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Resolução n°
1.163/2003.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2003.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Durval Angelo - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças -
Leonardo Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 94a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 4/1112003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - T Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 63/2003 - Projetos de Lei n

o
s 1.215 a 1.221/2003 -

Requerimentos nos 1.760 a 1.774/2003 - 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 - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Arien Santiago - Biel Rocha - Céko Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - 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 - 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 - Miguei
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

i a Parte
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P Fase (Expediente)

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

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

'OFÍCIOS
Do Sr. Carlos Alberto Parrillo Calixto, Prefeito Municipal de Santa

Luzia, encaminhando cópia de projeto de lei que institui o Programa
Restaurante Popular Prato Cheio. (- A Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Marize Maria Gabriel de Almeida, Chefe de Gabinete do
Secretário da Fazenda, indicando representante da Secretaria para
participar de reunião da Comissão de Saúde. (- A Comissão de
Saúde.)

Do Sr. João Sotero, Presidente da Associação dos Perseguidos
Políticos do Brasil - ASPERPB -, solicitando seja determinado o
pagamento imediato de 129 processos de indenização já aprovados e
deferidos pelo CONEDH-MG. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Fernando Luiz Abrucio, da Fundação Getúlio Vargas,
encaminhando questionário, a ser respondido pelos Deputados, sobre
a atuação do Tribunal de Contas do Estado.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°63/2003
Dispõe sobre a organização das administrações públicas direta e

indireta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O § 80 do ad. 14 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 14- ...........................................
§ 8° - É vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação

ou extinção de entidade de sua administração indireta.".
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Art. 20 - Os incisos VIII, XI e XII do art. 61 da Constituição do

Estado passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 61 - .............................................
VIII - criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função

públicos na administração direta, autárquica e fundacional e fixação
de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o que estabelecem os ads. 14, § 10, e 90,
XIII;

Xl - criação e extinção de Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública;

XII - organização do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da
Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar e da
Polícia Civil.".

Ad. 30 - Os incisos XIII e XIV do art. 90 da Constituição do Estado
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 90 - ..................................................
XIII - mediante decreto, extinguir função ou cargo público quando

vago e, na forma da lei, extinguir cargo desnecessário ocupado por
servidor público não estável;

XIV - dispor, mediante decreto sobre a organização e funcionamento
da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa
nem criação ou extinção de órgãos públicos, ressalvado o que
estabelece o art. 61, XII;".

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

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Antônio Carlos Andrada - Dimas Fabiano - Fahim Sawan - Dalmo

Ribeiro Silva - Olinto Godinho - José Henrique - Vanessa Lucas -
Maria Olívia - Ana Maria Resende Luiz Fernando Faria - Gil Pereira -
Arlen Santiago - Doutor Viana - Leonídio Bouças - Paulo Cesar -
Miguel Martini - Zé Maia - Djalma Diniz - Gustavo Valadares - Carlos
Pimenta - Elmiro Nascimento Mauro Lobo - Dinis Pinheiro -
Sebastião Helvécio - José Milton Luiz Humberto Carneiro - Sidinho
do Ferrotaco - Dilzon Meio.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição decorre, pelo
prisma formal, da necessidade de adequar a Constituição mineira à
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Carta Magna. Já do ponto de vista do mérito, visa atender a
legítimas exigências da sociedade, na medida em que possibilita o
aprimoramento e a dinamização da máquina estatal. Nesse sentido,
estamos recomendando, entre outras providências que:

- a delegação de poderes ao Executivo seja viabilizada quando da
transformação de entidade da administração indireta;

II - seja ratificada a competência da Assembléia, com a sanção
governamental, para a criação e a extinção de Secretarias de Estado
e órgãos da administração pública, bem como, especificamente, para
a organização do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da
Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar e da
Polícia Civil;

III - a extinção de função ou cargo vagos seja feita mediante decreto,
e que selam extintos, na forma da lei, os cargos desnecessários e
ocupados por servidores não estáveis;

IV - incumba privativamente ao Governador do Estado, mediante
decreto, a organização e funcionamento da administração estadual,
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de
órgãos públicos, ressalvados os casos de outro modo previstos na
Constituição.

Basicamente, a proposta leva em conta que organizar-se é
atribuição de cada Poder, relevada a obrigatoriedade do referendo
parlamentar sempre que a matéria não refletira criação ou a extinção
de cargos e órgãos, nem o aumento da despesa pública. Nessa linha,
ela considera que a Carta Magna - com a nova redação dada a seu
art. 84 pela Emenda à Constituição n° 32, de 2001 - consagrou o
chamado "decreto autônomo", alçado à condição de ato normativo
primário para versar sobre atribuições e estruturação interna dos
órgãos públicos.

Com a Emenda n° 32, de 2001, ratificou-se a competência do
Congresso Nacional - com a sanção ou veto do Presidente da
República - para dispor sobre a criação e extinção de Ministérios e
órgãos da administração pública, reservando-se ao Chefe do
Executivo a competência para, mediante decreto, dispor sobre a
organização e funcionamento da administração federal, quando não
implicar aumento de despesa nem a referida criação ou extinção de
entidades. Em suma, o decreto passou a ser, a partir da Emenda à
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Constituição n° 32, de 2001, o único instrumento normativo apto a
versar sobre atribuições e estruturação internas dos Ministérios e
órgãos da administração pública federal.

No terreno doutrinário, até a edição da Emenda à Constituição n° 32,
de 2001, era majoritária a corrente defensora da inteira submissão do
poder à lei, à qual o decreto assegurava fiel observância. Não havia
unanimidade, entretanto, e parte da doutrina entre nós sempre
defendeu o cabimento, no Direito brasileiro, do decreto autônomo.
Hoje, entende a maioria de nossos autores que os regulamentos
independentes ou autônomos podem existir em matéria organizativa e
de sujeição. Por extensão, tornou-se também consensual a tese da
dicotomia das normas jurídicas: às normas de arbitragem, reservadas
à lei, contrapõem-se as normas de impulsão, confiadas ao
regulamento. O decreto autônomo é, destarte, norma de impulsão.

No campo da jurisprudência, registrou-se evolução semelhante: logo
após a edição da Emenda à Constituição n° 32, de 2001, nossos
magistrados ainda tendiam pela primazia da lei sobre o decreto, em
matéria de organização da máquina estatal. As posições, no entanto,
se inverteram. Ainda recentemente, no julgamento da ADIn n° 2.564-3,
sendo relatora a Ministra ElIen Gracie, o STF concluiu pela
improcedência de ação, versando sobre matéria afim, impetrada pelo
Partido Comunista do Brasil. Nos autos, o PCdoB questionava
Decreto n° 4.010, de 2001 - o qual determina a obrigatoriedade da
expressa autorização do Presidente da República para processar a
folha de pagamento dos Ministérios e órgãos da administração federal
- argumentando que o Supremo Mandatário da Nação somente pode
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração
federal, na forma da lei. A tese do autor foi rejeitada pelo STF, por
decisão unânime, conforme decisão publicada no "Diário Oficial da
União" de 24/10/2003, a saber: "O Tribunal, por decisão unânime,
julgou improcedente a ação. Votou o Presidente, o Senhor Ministro
Maurício Corrêa. Impedido o Senhor Ministro Gilmar Mendes.
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e
Nelson Jobim. Plenário, 8/10/2003".

Vale, também, sucinta referência ao direito comparado, para
corroborar que não é óbice a existência de lei versando sobre matéria
privativa de decreto. A Constituição francesa de 1958, em seu art. 37,
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dispõe que: 'Têm natureza regulamentar as matérias outras que
não aquelas do domínio da lei. Os textos com forma de lei referentes a
tais matérias podem ser modificados por decretos do Conselho de
Estado". Quer isso dizer que o que antes era matéria de lei pode
passar a decreto.

Cumpre observar, por outro lado, que a Constituição Federal em
vigor aboliu o princípio da simetria, garantindo aos Estados
autodeterminação no processo legislativo, sem se aterem
necessariamente à norma federal. Não obstante, princípios existem no
processo legislativo federal cuja relevância torna praticamente
obrigatória a sua adoção no âmbito estadual. Aí se insere a questão
do decreto para regular determinados aspectos administrativos
confiados à atenção do Executivo, afastando a ingerência dos demais
poderes. A simetria, aliás, já é considerada de reprodução obrigatória
em determinados casos, como também comprova recente decisão do
Supremo Tribunal Federal, em RE contra município, em que atuou
como relator o Ministro limar Galvão.

Sintetizando, a organização e o funcionamento da administração
estadual, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou
extinção de órgãos públicos, a transformação de entidade de sua
administração indireta, e a extinção de cargos ou funções públicos,
quando vagos, constituem matéria de competência privativa do
Governador do Estado. Por conseguinte, como tal devem ser
disciplinados no texto constitucional e como tal devem ser objeto de
decreto autônomo.

São esses os pressupostos considerados para a nossa iniciativa,
para a qual contamos com o exame atento e a conclusão favorável
dos colegas parlamentares, na certeza de que assim serão atendidos
os interesses maiores do povo mineiro.

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

PROJETO DE LEI N° 1.215/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Velhice,

Maternidade e Infância - APROVEMI -, com sede no Município de
Pedro Leopoldo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
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Proteção à Velhice, Maternidade e Infância - APROVEMI -, com
sede no Município de Pedro Leopoldo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 2003.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação de Proteção à Velhice, Maternidade e

Infância - APROVEMI - mantém a Creche Vá Nenzinha, que cuida do
atendimento de crianças de três meses a sete anos de idade.
Atualmente 87 crianças são atendidas em tempo integral, das 7 às 17
horas, com alimentação, assistência pedagógica e de saúde. Seus
abnegados dirigentes, todos voluntários, lutam para conseguir a
manutenção da Creche, já que não têm nenhuma ajuda de órgãos
governamentais.

A atuação da APROVEMI é muito importante para a comunidade,
pois, nos casos em que as mães precisam trabalhar e não têm com
quem deixar os filhos, a Creche Vá Nenzinha recebe as crianças e
cuida delas com zelo e dedicação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.216/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos da Marian,

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

Amigos da Marian, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Associação dos Amigos da Marian, com sede em

Governador Valadares, em funcionamento desde 26/3/96, é uma
sociedade civil, de caráter filantrópico, cultural e educacional, ligada à
Marian (Escola de Educação para o Lar), de duração indeterminada, à
qual dá apoio. Sua representação compete ao Presidente, e os cargos
da diretoria não são remunerados. Seu patrimônio, constituído na
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forma estatutária, será destinado a entidade congênere na hipótese
de dissolução da entidade.

Ressalte-se que a entidade desenvolvia relevante trabalho social
antes mesmo de sua existência jurídica, preparando e qualificando
donas de casa, especialmente mulheres de baixa renda, habilitando-
as para o mercado de trabalho.

A Associação dos Amigos da Marian funciona na R. Afonso Pena,
2.256, 20 andar, sala 8, em Governador Valadares, e se encontra
registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Governador Valadares, sob o n°
2.340, de 31/10/2001, livro A-5, fls. 219.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N°1.217/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Muniz, com

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

Comunitária Muniz, com sede no Município de Sabará.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária Muniz, entidade civil, sem fins
lucrativos, que tem por finalidades promover a união, coordenar a
participação das pessoas nos trabalhos de interesse da comunidade,
organizar cursos e mutirões, procurar soluções com base na
solidariedade, na promoção do ser humano e da justiça social.

A referida Associação funciona regularmente há mais de dois anos,
e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem
nenhuma remuneração pelas funções que exercem, conforme consta
em seu atestado de funcionamento.

Por ser justa a solicitação ora apresentada, peço a aprovação deste
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projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.218/2003
Cria serventia do foro extrajudicial no Distrito de Pântano de Santa

Cruz, no Município de Coromandel.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica criada, no Distrito de Pântano de Santa Cruz, no

Município de Coromandel, a seguinte serventia do foro extrajudicial:
- uma Serventia dos Serviços de Registro Civil das Pessoas

Naturais, Interdição e Tutela, com competência também para
tabelionato de notas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Leonídio Bouças
Justificação: Por força de lei complementar municipal, foi criado o

Distrito de Pântano de Santa Cruz, no Município de Coromandel. Por
se tratar de aglomerado urbano muito populoso, o referido distrito
passou a reivindicar dos poderes públicos os serviços essenciais a
sua sobrevivência, incluindo-se ai as serventias de registro de notas.
Especialmente no que tange à serventia de registro civil, a falta de tal
serviço tem causado grandes transtornos à população local, que tem
de percorrer considerável distância para efetuar o registro de
nascimento de um filho, requerer uma certidão ou formalizar um óbito,
por exemplo. Tais deslocamentos acabam por onerar os moradores
do distrito, que são geralmente pessoas humildes, desprovidas de
recursos para essa finalidade.

A falta do cartório de notas tem causado à população desconforto
semelhante, visto que a autenticação de documento, o
reconhecimento de firma e, principalmente, a lavratura de escritura
pública são formalidades rotineiras no dia-a-dia das pessoas.

Para a instalação de uma Serventia dos Serviços de Registro Civil
das Pessoas Naturais, Interdição e Tutela, no Distrito de Pântano de
Santa Cruz, entendemos que é necessária lei pertinente, conforme
preceitua o art. 278 da Constituição mineira:
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"Art. 278 - Lei ordinária fixará os critérios populacionais,

socioeconômicos	e	estatísticos,	para	criação,	fusão	e
desmembramento dos serviços notariais e de registro".

Verificamos ainda que a Lei n° 8.935, de 1994, Lei dos Notários e
Registradores, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal,
estatui em seu art. 44, § 30, o que segue:

"Art. 44 - ...........................................
§ 3° - Nos municípios de significativa extensão territorial, a juízo do

respectivo Estado, cada sede distrital disporá no mínimo de um
registrador civil das pessoas naturais".

Além disso, o projeto de lei em tela vem atender ao art. 133 da Lei n°
11.406, de 28/1/94, que dispõe sobre a instalação obrigatória de
serventias do foro nos novos distritos:

"Art. 133 - Instalados pelos municípios os seus novos distritos, o
Estado criará os Cartórios de Paz e de Registro Civil no prazo de 60
(sessenta) dias, provendo sua titularidade na forma da lei".

Citamos também a Lei n° 13.168, de 20/1/99, originada de projeto de
lei do Deputado Romeu Queiroz, que criou as Serventias do Foro
Extrajudicial nos Municípios de Contagem, Antônio Carlos e Monte
Azul e Serviço de Notas no Município de Carandaí.

São essas as razões que nos levam a pleitear o apoio dos nossos
pares para a aprovação deste projeto 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° 1.219/2003
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Batista Luz

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

Beneficente Batista Luz do Evangelho, com sede no Município de
Contagem.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Pastor George
Justificação: A Associação Beneficente Batista Luz do Evangelho
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vem, desde a sua fundação, desenvolvendo programas
direcionados às famílias de baixa renda, abrangendo as áreas de
educação, saúde e alimentação.

No intuito de proporcionar-lhes melhor qualidade de vida, fomenta
iniciativas que atendam às necessidades emergenciais apontadas
pela comunidade local. Objetivando a inserção de seus associados no
mercado de trabalho, amplia seus conhecimentos e habilidades por
meio de programas educacionais e cursos profissionalizantes,
conciliando-os com a política de desenvolvimento regional.

Pelos relevantes serviços prestados e por apresentar os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, esperamos a anuência
dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI N°1.220/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro DNER, com sede no Município de Padre Paraíso.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro DNER, fundada

em 2/6/94, com sede no Município de Padre Paraíso, é uma
sociedade civil de caráter comunitário-assistencial, que se destaca
pela promoção da união dos moradores do bairro a que se refere,
além de promover atividades cívicas, recreativas, culturais e
assistenciais para todos os associados, dentro do espaço em que
atua.

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

Por atender a entidade aos requisitos dispostos na Lei n° 12.972, de
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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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.221/2003
Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar na rotulagem dos

alimentos produzidos e embalados em Minas Gerais a identificação e
a quantificação de gordura trans presente em sua composição.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O rótulo do alimento produzido ou embalado por

estabelecimento localizado no Estado conterá, sem prejuízo das
exigências previstas na legislação federal, informações sobre a
presença e a quantificação das gorduras trans.

Parágrafo único - A identificação e a quantificação da gordura trans
Obedecerão ao disposto na legislação sobre rotulagem de alimentos.

Art. 2° - Na regulamentação desta lei, além das informações e dos
procedimentos requeridos pela legislação, serão estabelecidos os
níveis máximos aceitáveis de gordura trans presentes nos alimentos.

Art. 3° - Fica sujeito a advertência e, em caso de reincidência, à
multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do produto, o
estabelecimento que descumprir o disposto nesta lei.

Art. 40 - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1° terão o prazo
de cento e oitenta dias para adequar a embalagem de seus produtos
ao disposto nesta lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2003.
Sebastião Helvécio
Justificação: A sociedade brasileira está particularmente interessada

na transgenia, e correntes se organizam para a discussão dos prós e
dos contras dessa inovação tecnológica. No entanto, a comunidade
científica salienta e reconhece de modo unânime a diferença biológica
entre arranjos isoméricos de uma mesma molécula.

Entre as diversas formas de isomeria presentes na natureza,
destacam-se os isômeros "cis" e "trans", que apesar de possuírem a
mesma molécula com dupla ligação, diferem pela disposição espacial
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dos radicais ligados aos carbonos sp2: radicais iguais de um
mesmo lado (isômero cis), radicais iguais em lados diferentes
(isômero trans). Essa diferente disposição espacial dos átomos de
uma mesma mólecula determina diferente polaridade, com
propriedades físicas, químicas e biológicas diferentes.

Estudo clássico reconhecido pelos nutrólogos e publicado no
prestigioso "American Journal of Clinical Nutrition", em 11/11/99, infere
que a presença de gordura trans e a carência em vitaminas e minerais
é parcialmente responsável pela formação de estruturas que podem
bloquear o fluxo sangüíneo nas artérias.

A literatura nacional e internacional, desde a Sessão Científica 2000,
da "America Heart Association", vem acumulando informações que
mostram que quanto maior o consumo de gordura trans, maior o nível
sérico de triglicérides pós-prandiais. A gordura trans, encontrada em
alimentos industrializados que contêm gordura vegetal hidrogenada,
aumenta os níveis de colesterol LDL, com taxas séricas acima de 160
mg/dl, e reduz os níveis de colesterol HDL abaixo de 60 mg/dl. Tal
condição, com elevação do "colesterol ruim" e diminuição do
"colesterol bom", além do aumento dos níveis séricos de triglicérides,
é um cenário perfeito para incrementar o risco de doenças do coração
e, conseqüentemente, o número de infartos do miocárdio, com
prejuízos incalculáveis para mineiros e brasileiros.

Infelizmente, a grande imprensa divulga diariamente o "risco Brasil",
que interessa aos grandes investidores internacionais para balizarem
a saúde financeira de seus investimentos, enquanto a população
brasileira é privada de informação que se refere à sua qualidade de
vida.

O Plano Plurianual de Ação Governamental para o quadriênio 2004-
2007 se embasa no tema "Minas, o melhor Estado para se viver".
Certamente um alerta, para a nossa população, de que a mera
disposição dos átomos dentro de uma molécula, com idêntica
composição química, altera a sua função biológica, pode se
transformar em conhecimento importante para se viver melhor.

Os ácidos graxos insaturados são essenciais à saúde humana e
podem assumir as formas isoméricas "cis" e "trans".

Os ácidos graxos essenciais, na forma isomérica "cis", estão
presentes em todas as membranas celulares de um organismo vivo e
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se relacionam com estruturas celulares nobres, tais como as
mitocôndrias. As suas delicadas ligações sigma e pi são afetadas pelo
calor, pela luminosidade excessiva ou pela exposição prolongada ao
ar e, nessas condições, perdem a atividade biológica.

Desafortunadamente, a indústria de alimentos, com o objetivo de
aumentar a estabilidade e durabilidade dos ácidos graxos, os
transformam em moléculas "trans", com maior ponto de fusão e,
conseqüentemente, mais sólidas à temperatura ambiente, facilitando o
transporte e a armazenagem.

Aprovar, pois, esta proposição significa zelar pela cidadania,
permitindo ao mineiro conhecer o teor de gordura trans presente nos
alimentos que consome e, dessa forma, facilitar a sua opção por
alimentos mais saudáveis.

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

REQUERIMENTOS
NJ° 1.760/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a UFMG por estar no topo
entre as instituições de ensino superior do País.

N° 1.761/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Centro Estadual de
Educação Continuada - CESEC - pela comemoração de seu jubileu de
prata. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 1.762/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
São Gonçalo do Abaeté pelo transcurso de seu 60° aniversário.

N° 1763/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Dom Bosco pelo transcurso de seu 8° aniversário.

N° 1.764/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Vazante pelo transcurso de seu 50 0 aniversário.

N° 1.765/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Natalândia pelo transcurso do 8° aniversário de sua
emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à Comissão de
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Assuntos Municipais.)

N° 1.766/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Aeroclube Flamarion Wanderley, de Montes Claros, pela promoção do
1 Seminário Norte-Mineiro de Segurança Aeronáutica. (- A Comissão
de Transporte.)

N° 1.767/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com Maria
Lúcia Afonso pela conquista do título geral do Campeonato Brasileiro
de Ginástica Rítmica Desportiva, categoria infantil, e com a equipe de
ginástica do Instituto Newton Paiva Ferreira Ltda. (- A Comissão de
Educação.)

N° 1.768/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr.
Alvaro Antônio Teixeira Dias.

N° 1.769/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Ramon Tadeu
de Carvalho Bucci por sua promoção ao cargo de Delegado-Geral de
Polícia. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 1.770/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida,
Arcebispo de Mariana, por ter sido o Santuário do Sagrado Coração
de Jesus, em Conselheiro Lafaiete, elevado pelo Papa João Paulo II à
condição de basílica.

N° 1.771/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Padre Luiz Carlos César Ferreira
Carneiro, Pároco do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em
Conselheiro Lafaiete, por ter sido esse Santuário elevado pelo Papa
João Paulo II à condição de basílica. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

N° 1.772/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a diretoria e funcionários do Restaurante
Maria das Tranças pelo transcurso dos 53 anos de sua inauguração. (-
A Comissão de Turismo.)

N° 1.773/2003, dos Deputados Maria Tereza Lara e lvair Nogueira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com
vistas a que tome providências com relação aos assassinatos, em
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especial ao do menor Elias Francisco Rodrigues, que vêm
ocorrendo no Centro de Remanejamento de Presos - CERESP -, em
Betim. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 1.774/2003, dos Deputados Maria Tereza Lara e Ivair Nogueira,
solicitando seja enviado ao Diretor do Centro de Remanejamento de
Presos - CERESP -, em Betim, e ao Delegado Seccional dessa cidade
pedido de informações sobre os assassinatos, em especial os dos
menores Elias Francisco Rodrigues e Alessandro, que vêm ocorrendo
nesse centro. (- A Mesa da Assembléia.)

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência não poderia deixar de registrar, com pesar, o

falecimento do ex-Deputado Alvaro Antônio, ocorrido na tarde de
ontem.

Alvaro Antônio Teixeira Dias foi Vereador em Belo Horizonte por três
mandatos, Deputado Estadual por quatro legislaturas, Deputado
Federal constituinte, além de Secretário de Transportes no Governo
Tancredo Neves e Vice-Prefeito de Belo Horizonte, na chapa de
Sérgio Ferrara.

Na Assembléia Legislativa, foi Presidente das Comissões de Política
Energética, Hídrica e Minerária e de Transportes, Comunicação e
Obras Públicas e 30-Secretário da Mesa no biênio 2001-2002.

Com formação em engenharia, teve atuação expressiva em projetos
urbanísticos de grande alcance social: foi autor do projeto de lei
municipal que descentralizou a Prefeitura de Belo Horizonte, criando
administrações regionais, e trabalhou incansavelmente pela
canalização do rio Arrudas.

Alvaro Antônio será lembrado como político atuante nas comissões
permanentes, de cujos debates fazia questão de participar, além de
debruçar-se, sempre com grande interesse, sobre as proposições e os
temas de sua área de atuação. Deixa inúmeros amigos nesta Casa,
não só por seu caráter firme, mas também pela convivência alegre e
agradável. A Presidência, em virtude do sepultamento do amigo e ex-
Deputado Alvaro Antônio, vai encerrar a reunião, para que possamos
prestar-lhe homenagem.

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

Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 5, às 9 e
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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 DO EVENTO REALIZADO NA 93 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
30/10/2003

Presidência do Deputado André Quintão
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos

trabalhos ordinários - Leitura das propostas do Grupo de Trabalho VII
- Entrega do relatório do Grupo de Trabalho VII - Leitura das
propostas do Grupo de Trabalho VIII - Entrega do relatório do Grupo
de Trabalho VIII.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - A Presidência convida

a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Tadeu Barreto Guimarães,
Subsecretário de Planejamento e Orçamento da Secretária de
Planejamento e Gestão, representando o Secretário Antônio Augusto
Junho Anastasia, Gerente do tema "Centro Administrativo do Governo
de Minas Gerais"; Luiz Roberto Nascimento e Silva, Gerente do tema
"Corredor Cultural Praça da Liberdade-Casa do Conde"; Luiz Arnaldo
Pereira da Cunha Júnior, Gerente do tema "Choque de Gestão:
Pessoas, Qualidade e Inovação na Administração Pública"; Lúcio
Guterres, Coordenador do Grupo de Trabalho VII; Beatriz Maria Costa
Penna, Relatora do Grupo de Trabalho VII; e Cláudia Júlio Ribeiro,
Coordenadora do Grupo de Trabalho VIII.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos ordinários

ao recebimento das propostas apresentadas pelos grupos de trabalho
das audiências públicas do PMDI e do PPAG, com o tema
"Modernização Administrativa e Gestão-Qualidade dos Serviços
Públicos".

Leitura das Propostas do Grupo de Trabalho VII
O Sr. Lúcio Guterrez - Boa tarde! Na reunião com o grupo, a

discussão sobre o tema bastante provocativo foi muito rica. Estou
preocupado com o tempo. Fomos prejudicados com o trabalho da
informática, que emperrou e não facilitou a realização do relatório.
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Quer dizer, fizemos o relatório das propostas apresentadas pelo
grupo. Negligencio do tempo, pois não conseguimos nem terminar a
leitura. Peço também um pouco de flexibilidade, pois não desejamos
perder a riqueza do debate. Tentarei resumir sem prejudicar as
propostas. Logo, é preciso que todos estejam atentos. O grupo
acertou que todas as propostas encaminhadas serão aproveitadas
para a proposta final.

- Procede-se à leitura das propostas do Grupo de Trabalho VII.
Entrega do Relatório do Grupo de Trabalho VII

O Sr. Luiz Roberto Nascimento e Silva - De forma sucinta, quero
agradecer a participação de todos nesta Assembléia. Certamente, foi
um dia muito rico para todos nós, que saímos engrandecidos com as
informações apresentadas. Saliento que uma das propostas - abertura
ao público do Centro de Referência ao Professor do IEPHA -
demonstra, na verdade, a vocação cultural e a demanda natural
existente em torno da praça. Portanto, o debate sobre o assunto está
apenas começando, e a participação desta Casa será fundamental
para o aprofundamento da questão.

- Procede-se à entrega, ao Sr. Presidente, do Relatório do Grupo de
Trabalho VII, cujo teor é o seguinte:

Gestão Administrativa 1
Grupo 7

Projeto Estruturador n° 7 - Centro Administrativo do Governo de
Minas Gerais

Proposta n° 1
Entidade proponente: Fórum Mineiro de Participação Popular -

FMPP.
Representante: Anamaria Sant'Anna Murta.
Proposta: garantia de ampla participação da sociedade civil de todo

o Estado no processo de discussão sobre a transferência do Centro
Administrativo, a partir da divulgação e discussão do projeto proposto
pelo Governo em audiências públicas, antes que qualquer decisão
sobre tal mudança se concretize.

Entidades que subscrevem:
Instituto dos Arquitetos do Brasil - 1A13-MG -, Associação Artística

dos Músicos de Minas Gerais - AMMIG -, SATED-MG; Associação
Social Arquidiocesana - ASA -, Grupo 3 Idade Reviver, Câmara de
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Arquitetura do CREA-MG.

Proposta n° 2
Entidade proponente: Instituto de Arquitetos do Brasil - 1A13-MG.
Representante: Paulo Henrique Alonso.
Proposta: transferência, para as estruturas desocupadas no centro

da cidade, dos órgãos-departamentos que não mais cabem na Praça
da Liberdade e que apresentam despesas com aluguéis, IPTU,
manutenção, etc, como forma de requalificar o centro da cidade e
como alternativa para a construção do novo Centro Administrativo.

Entidades que subscrevem:
Fórum Mineiro de Participação Popular - FMPP, Câmara de

Arquitetura do CREA-MG.
Projeto Estruturador n° 8 - Corredor Cultural da Praça da Liberdade -

Casa do Conde
Proposta n° 3
Entidade proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - 1A13-MG.
Representante: Paulo Henrique Alonso.
Proposta: interrupção da desocupação da Praça da Liberdade

enquanto o projeto do Corredor Cultural estiver em debate com a
sociedade.

Entidades que subscrevem:
Associação Artística dos Músicos de Minas Gerais - AMMIG, Fórum

Mineiro de Participação Popular - FMPP, SATED-MG, Ação Social
Arquidiocesana - ASA, Grupo de 38

 Idade Reviver, Câmara de
Arquitetura do CREA-MG.

Proposta n° 4
Entidade proponente: Instituto de Arquitetos do Brasil - IAS-MO.
Representante: Paulo Henrique Afonso.
Proposta: divulgação dos estudos de viabilidade urbanística,

patrimonial, econômica e ambiental de implementação do Corredor
Cultural.

Entidades que subscrevem:
Associação Artística dos Músicos de Minas Gerais - AMMIG -,

Fórum Mineiro de Participação Popular - FMPP -, Grupo da 3 Idade
Reviver; Câmara de Arquitetura do CREA-MG.

Proposta n° 5
Entidade proponente: Instituto de Arquitetos do Brasil - 1A13-MG.
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Representante: Afonso Henrique Alonso.
Proposta: estudo e quantificação da viabilidade de manutenção dos

órgãos e serviços públicos estaduais em funcionamento na Praça da
Liberdade, principalmente os de abrangência cultural, como o IEPHA
e o Centro de Referência do Professor, e incentivo ao ingresso do
público nesses edifícios, como forma de democratizar o acesso a um
bem público de valor excepcional e de promover a educação
patrimonial. Neles poderia haver, com apoio dos órgãos públicos,
exposições nos primeiros pavimentos e nas galerias, e pequenos
auditórios para debates.

Entidades que subscrevem:
Associação Artística dos Músicos de Minas Gerais - AMMIG -,

Fórum Mineiro de Participação Popular - FMPP -, SATED-MG, Grupo
da 31 Idade Reviver, Câmara de Arquitetura do CREA-MG.

Projeto Estruturador n° 9 - Choque de gestão: pessoas, qualidade e
inovação na administração pública

Proposta n° 6
Proponente: Alberto Luiz Alves Viotti.
Proposta: ação para tornar disponível para todo cidadão, em

particular para os servidores públicos, o acesso aos atos do Governo
publicados no "Minas Gerais" e veiculados no "site" da Imprensa
Oficial na internet, por meio da eliminação de qualquer restrição,
mormente financeira, ao acesso a esse "site".

Proposta n° 7
Proponente: Alberto Luiz Alves Viotti.
Proposta: inclusão, dentro do escopo do projeto em referência, das

ações da participação de liderança do Governo na Assembléia
Legislativa no aperfeiçoamento e na aprovação do Projeto de Lei n°
157/2003, do Deputado Rogério Correia, que versa sobre a aquisição
preferencial de "software" livre pela administração pública.

Propostas gerais
Proposta n° 8
Entidade proponente: Associação Artística dos Músicos de Minas

Gerais - AMMIG.
Representante: Maria Lúcia D. Floréncio.
Proposta: formulação de políticas para o setor musical, em acordo

com a sociedade civil, por meio dos profissionais, entidades, outras
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áreas afins, outras instâncias governamentais e setores
empresariais. Trabalhar, entre outras, com as seguintes instituições e
entidades:

universidades em que haja cursos de música - UFMG, UEMG,
Universidade Federal de Uberlândia, UFJF, Universidade de Montes
Claros e outras; conservatórios estaduais; entidades de classe de
músicos, estúdios, selos (gravadoras) independentes, produtoras
musicais e outros; escolas de música tecnicamente elencadas; outros
setores da administração pública estadual, afins-educação, turismo,
meio ambiente, desenvolvimento regional, segurança,
desenvolvimento social, atendimento à criança e ao adolescente,
formação profissional e outros.

Entidades que subscrevem:
SATED-MG, Ação Social Arquidiocesana - ASA -, Grupo da 3 Idade

Reviver, Câmara de Arquitetura do CREA-MG.
Proposta n° 9
Entidade proponente: Associação Artística dos Músicos de Minas

Gerais - AMMIG.
Representante: Maria Lúcia Florêncio.
Proposta: estabelecimento das políticas públicas na área da cultura,

estruturantes para o setor, com participação, desde sua formulação,
da sociedade civil, por meio das entidades, dos profissionais do setor,
da população e de outros setores afins da administração pública e de
outras instâncias governamentais.

Ênfase a ações descentralizadas e implementação dessas ações
por meio de cidades-pólo, nas diferentes regiões do Estado.

Entidades que subscrevõm:
Fórum Mineiro de Participação Popular - FMPP -, Central dos

Movimentos Populares de Belo Horizonte, Instituto dos Arquitetos do
Brasil - IAB-MG -, SATED-MG; Ação Social Arquidiocesana - ASA -,
Grupo da 38 Idade Reviver, Câmara de Arquitetura do CREA-MG.

Proposta n° 10
Entidade proponente: Centro de Ação Comunitária Paulo VI.
Representante: José Maria Pereira.
Proposta: investimento global do Estado no setor cultural, incluindo

escolas do ensino primário até o ensino superior. Estímulo ao acesso
às escolas e à preparação do cidadão para o mercado de trabalho.
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Proposta n° 11
Entidade proponente: Fórum Mineiro de Participação Popular -

FMPP.
Representante: Geraldo Arcoverde.
Proposta: implantação, pelo Governo do Estado, em conjunto com

entidades da sociedade civil participantes destas audiências públicas,
de um procedimento de discussões para a elaboração de mecanismos
de controle social das políticas públicas e do Orçamento do Estado de
Minas Gerais.

Entidades que subscrevem:
CORECON, CREA-MG, CPP, Sindicato dos Músicos, Movimento

dos Trabalhadores Sem-Terra, Associação Social Arquidiocesana -
ASA-, CMP.

Proposta n° 12
Entidade proponente: Sindicato dos Artistas e Técnicos em

Espetáculos de Diversão do Estado de Minas Gerais - SATED-MG.
Representante: Maria Lúcia D. Florêncio.
Proposta: formulação de políticas intersetoriais, transversais e

multidisciplinares, a partir da cultura, junto a outros setores da
administração pública, compreendendo a cultura como fator de
formação do sentido de cidadania; formação política; identificação e
identidade cultural; sociabilização; educação formal e da sensibilidade;
dinamização da economia; geração de renda; geração de emprego e
distribuição de renda; prevenção de violência e ressocialização de
crianças, adolescentes que cometeram infrações e ex-p residia rios;
impulso à indústria de turismo; prevenção e uso da sabedoria popular
na área da saúde; normalização da comunicação social, em todas as
suas facetas; inserção do Estado em contextos nacional, continental e
planetário; função estética; lazer.

Setores parceiros:
Educação, Turismo, Meio Ambiente, Indústria e Comércio,

Comunicação, Segurança Pública, Ciência e Tecnologia,
Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas, Trabalho, Assistência
Social, Atendimento à Criança, ao Adolescente, ao Idoso e às
Pessoas Portadoras de Deficiências, Planejamento, Fazenda.

Entidades que subscrevem:
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AMMIG, Grupo da 3 8 Idade Reviver.
Proposta n° 13
Entidade proponente: Grupo de 3' Idade Reviver.
Representante: Rafaelita Maria de Souza.
Proposta: investimento em estrutura para o turismo cultural em Belo

Horizonte, incluindo-se a construção de albergues para a juventude
(de ampla utilização em outros Estados e outros países), tendo em
vista que os jovens constituem grande parte do público em questão e
têm baixo poder aquisitivo para se hospedarem nos hotéis
convencionais.

Entidades que subscrevem:
AMMIG e SATED-MG.

Leitura das Propostas do Grupo de Trabalho VIII
A Sra. Cláudia Júlio Ribeiro - Boa tarde a todos. O nosso grupo

realizou debate muito bom, com participação ampla de muitas
entidades. Temos oito propostas a apresentar.

- Procede-se à leitura das propostas do Grupo de Trabalho VIII.
Entrega do Relatório do Grupo de Trabalho VIII

O Subsecretário Tadeu Barreto - Boa tarde! Agradeço a presença do
Secretário Nascimento e do Subsecretário Luiz Arnaldo, que
apresentaram a proposta do Executivo. Parabenizo a Assembléia
Legislativa, em nome do Deputado André Quintão, pela iniciativa da
criação da Comissão de Participação Popular e pelas audiências
públicas. Penso que, pelo Poder Executivo, cumprimos a nossa parte
de apresentar, com clareza e transparência, respeitando a
participação popular, as propostas do Governo, que serão analisadas
no âmbito da Comissão de Participação Popular. Depois, algumas
serão encaminhadas à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, na discussão do PMDI, do PPAG e do orçamento para
2004. Essa foi uma primeira experiência e um ganho institucional para
o Estado e para a relação entre o Poder Executivo e o Poder
Legislativo.

Relembro a fala do Deputado Agostinho Patrús, Secretário de
Transportes, na primeira audiência, quando disse que, em sua
experiência de seis legislaturas, essa foi a primeira vez em que viu o
Poder Executivo se dispor a enfrentar esse debate com o Poder
Legislativo. Lembrou que talvez isso tenha acontecido em razão da
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formação do Governador do Estado, que fez a sua carreira no
Poder Legislativo, respeitando, portanto, acima de tudo, esse Poder
fundamental para a democracia. Obrigado a todos. Estou satisfeito
com o resultado das audiências públicas.

- Procede-se à entrega, ao Sr. Presidente, do Relatório do Grupo de
Trabalho VIII, cujo teor é o seguinte:

Gestão Administrativa II
Grupo 8

Programa Estruturador n° 10- Modernização da Receita Estadual
Proposta n° 1
Entidade proponente: União Nacional Sindical - UNS.
Representante: Edilson de Souza.
Proposta: privatização de todas as rodovias do Estado, tendo em

vista que as privatizações têm sido benéficas à sociedade e que os
impostos que pagamos não são destinados ao setor rodoviário.
Nossas rodovias são as piores do País. Privatização também do
sistema carcerário, em vista da pouca atenção que recebe e de suas
precárias condições de funcionamento. Aumento da fiscalização na
BR-040, uma vez que foi fechado o posto antes do Viaduto da Mutuca
e que o outro mais próximo fica só em Congonhas.

Proposta n° 2
Entidade proponente: Auditora-Geral do Estado.
Representante: Marcos Ferreira de Carvalho.
Proposta: estudo e aprimoramento do valor das taxas e dos preços

públicos nas fundações e autarquias, visando desonerar o Tesouro.
Programa Estruturador n° 29 - Unidade Parceria Público-Privada -

MG
Proposta n° 3
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde.
Representante: Luzia Maria Alves de Castro.
Proposta: oferta, por meio do FGTS, de mais recursos para a

construção de moradias para a faixa da população que recebe até três
salários mínimos.

Proposta n° 4
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde-BH.
Representante: Evaristo Garcia de Mattos.
Proposta: estabelecimento de parceria entre o capital progressista e
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desenvolvimentista urbano e a rede produtiva rural, incluindo-se os
assentados, para produzir riqueza e gerar trabalho na terra, em um
Programa Estadual Integrado de Desenvolvimento Econômico e
Progresso Social. Criação de um fórum ou conselho, implementação
de uma unidade coordenadora PPP-MG e elaboração de regimento
interno.

Articulação entre o Governo Estadual e organizações da sociedade
civil para implementação de ações destinadas a combater as causas
da miséria, da tome e da violência, no âmbito do Estado.

Interação do Executivo, do Legislativo e do Judiciário com entidades
da sociedade civil para democratizar as informações inerentes ao
combate à miséria e à exclusão social e, especialmente, ao Programa
Estadual Integrado de Desenvolvimento Econômico e Progresso
Social.

Proposta n° 5
Entidade proponente: Colégio Estadual de Entidades.
Representante: Mariângela Aparecida Braga Pinto.
Proposta: retirada de pauta do Projeto de Lei n° 889/2003, que

dispõe sobre as parcerias público-privadas, por tratar-se de um
reordenamento completo do Estado, que contempla menos eventuais
parcerias e mais o repasse da máquina pública para o setor privado,
comprometendo o presente e principalmente o futuro das funções do
Estado. Isso requer uma divulgação maciça, para se informar a toda a
população do Estado, e, se for o caso, realizar-se um plebiscito, para
mensurar o desejo da maioria do povo mineiro a respeito do assunto.

Suscrevem a proposta:
Colégio Estadual de Entidades, SINGEO-MG, SEAMG, AMES,

SINTEC, AEAEEUFMG, JEB, Frente Estadual pelo Saneamento,
Comissão de Saneamento do CREA-MG, SINDIELETRO-MG.

Proposta n° 6
Proponente: Maurício Dolabella - Professor da UFMG.
Proposta: realização de audiência pública antes de cada PPP.

Participação, na elaboração de uma PPP, do Tribunal de Contas e de
organizações da sociedade civil direta ou indiretamente vinculadas ao
serviço a que ela se refere. Registro, nas contas públicas, dos
passivos assumidos pelo Estado. Estabelecimento, para cada PPP, de
uma contabilidade própria, cujos indicadores sejam definidos
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previamente, no momento de sua elaboração. Prestação de contas
periódica, por parte da iniciativa privada que assumir o projeto de
parceria, dos resultados econômicos e dos ganhos de produtividade
obtidos. Redefinição, com base nos resultados obtidos e nos critérios
definidos no edital, dos encargos a serem pagos pelo Estado ou das
tarifas a serem cobradas.

Participação, no reajuste ou revisão periódica dos encargos a serem
feitos pela Agência Reguladora das PPP, do Tribunal de Contas do
Estado e de organizações da sociedade civil direta ou indiretamente
envolvidas no serviço ofertado.

Todas essas sugestões se baseiam nos conceitos de transparência,
responsabilidade e "responsividade".

Explicitação da forma de cálculo dos princípios de remuneração
adequada e modicidade tarifária para as pensões e reajustes das
tarifas.

Garantia de uma distribuição dos ganhos de produtividade entre
investidores usuários e ampliação dos serviços, de forma a assegurar
o retorno econômico e a modicidade tarifária.

Proposta n° 7
Entidade proponente: Fórum Mineiro de Participação Popular.
Representante: Geraldo Arcoverde.
Proposta: explicitação, no diário oficial, dos contratos do PPP e da

contrapartida econômica e social do Governo do Estado.
Subscrevem a proposta:
CPP, CORECON.
Proposta n° 8
Entidade proponente: Fórum Mineiro de Participação Popular.
Representante: Geraldo Arcoverde.
Proposta: adoção, pelo Governo do Estado e pelas entidades da

sociedade civil participantes destas audiências, de um procedimento
de discussões para elaboração das políticas públicas e do orçamento
do Estado.

Subscrevem a proposta:
CORECON, CASA, ASA, Sindicato dos Músicos, CPP.
O Sr. Presidente - Muito obrigado, Subsecretário Tadeu Barreto. Em

nome da Assembléia Legislativa, farei as considerações finais. Em
primeiro lugar, registro a nossa imensa alegria em termos tido a
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coragem e a ousadia de iniciar um processo de participação em
projetos mais complexos. Tenho uma tradição do Executivo. Fui do
grupo que coordenou a implantação do Orçamento Participativo em
Belo Horizonte, como forma de participação na política pública, e,
como Vereador, acompanhei alguns processos na Capital. A própria
Assembléia Legislativa teve uma belíssima experiência na
organização de audiências regionais, com a finalidade de
apresentação de sugestões ao orçamento estadual. Infelizmente, por
vários motivos, essa experiência não teve prosseguimento. Esta é a
primeira vez que a Assembléia Legislativa inicia um processo de
participação em Plano Plurianual e em PMDI, que são siglas e
mecanismos, muitas vezes, desconhecidos pelo próprio cidadão. Não
foi fácil dialogar com a sociedade sobre esses mecanismos, mas foi
importante a iniciação desse processo.

E importante resgatarmos a concepção de planejamento no Estado
de Minas Gerais e no País, ainda que com ênfase diferenciada e
divergência em alguns pontos. Estamos construindo, em Minas e no
Brasil, uma etapa de retomada da idéia de planejamento, política
pública.

E importante também a idéia da integração institucional entre os
Governos Federal, Estadual e Municipais. Logo, resgatarmos o
planejamento público e buscarmos a integração institucional,
independente das maiorias e minorias, nos planos federal e estadual,
de partidos ou frentes partidárias é essencial. Estamos agregando.
Assim aconteceu com o PPA do Governo Lula e também por meio da
parceria do Executivo com o Legislativo, durante a análise do PPAG e
do PMDI. A participação popular marcou presença nesses processos,
visto que temos de superar a idéia de planejamento público autoritário,
centralizado, tecnocrático, que fez parte da história das políticas
públicas brasileiras. Diante disso, visamos resgatar o planejamento
participativo.

Estamos felizes com essa parceria com o Governo Estadual.
Destaco a participação dos demais membros da Comissão de
Participação Popular e de outras. Hoje mesmo, o Deputado Laudelino
Augusto participou de outras audiências. Ressalto ainda a
colaboração de todos os servidores da Assembléia Legislativa; não
vou mencionar as várias áreas para não correr o risco de omitir
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alguma, como fiz em Araçuaí. Todos os setores desta Casa
mobilizaram-se na construção desse processo. Fica meu reiterado
reconhecimento desse esforço brutal, pois, em curto período,
realizamos várias audiências, a partir de mais de 200 sugestões,
pareceres técnicos - que continuarão a ser construídos -, com
realização, infra-estrutura, convocação e deslocamento. Esse, de fato,
foi um processo construído pelas mãos dos servidores da Assembléia,
do nosso e de outros gabinetes. Destaco ainda o apoio político do
Presidente, Deputado Mauri Torres, que deu total cobertura a esse
processo de construção participativa dos planos.

Reconheço ainda a participação do Governo Estadual. Nas
audiências, a presença dos Secretários, gerentes, foi muito
importante, pois possibilitou a integração com o Poder Legislativo.
Dessa forma é que se constroem políticas públicas. Saliento a
colaboração advinda do Fórum Mineiro de Participação Popular. O
Arco Verde, Claúdia, Ana e demais companheiros tiveram papel
fundamental no PPA do Governo Lula. O fórum nos ajudou e
continuará nos ajudando a construir esse processo.

Não vou fazer nenhuma síntese - ainda vamos debater as
propostas, fazer o balanço na Comissão -, mas ressalto que o
processo agora entrará em etapa tão importante quanto foi a das
audiências. Conseguimos, pela manhã, a prorrogação do prazo para
15 de novembro, a fim de realizarmos o processamento técnico-
político das propostas. Há propostas pertinentes, do ponto de vista da
legalidade, das quais iremos discutir o mérito; outras mais adequadas
à Prefeitura e ao Governo Federal; algumas já abrangidas pelo PMDI,
pelo PPAG ou pela lei orçamentária. Nenhuma delas deixará de ser
examinada. Esse é o compromisso número um da Comissão. Todas
serão encaminhadas. A Comissão é composta por cinco Deputados, e
a questão de mérito resolve-se no voto.

Porém, todo esforço nosso - e é um esforço político, visto que esta é
uma Casa política - com os representantes do Governo é para, dentro
da Assembléia Legislativa, construirmos a incorporação do maior
número de propostas para que a participação não seja de caráter
homologatório das propostas que vieram do Governo do Estado.

Para isso, evidentemente, não faria sentido tanto esforço do
Governo do Estado, da própria Assembléia e principalmente das mil
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pessoas e das 150 entidades, nessas cinco audiências públicas.
Entramos numa etapa fundamental. Queremos, de fato, alterar para
melhor muitas das propostas encaminhadas. Tenho certeza de que o
espírito de negociação e de parceria que prevaleceu até agora
continuará também nesses próximos 45 dias, seja na apresentação
das emendas, na análise da Comissão, seja, posteriormente, na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, seja, depois, no
Plenário. O Governo tem uma sólida base de sustentação. Se
construirmos politicamente essas propostas também com a base do
Governo, teremos o trabalho facilitado para aprovação.

Isso favorecerá, Subsecretário Tadeu Barreto, um passo muito
importante que, em todas as audiências, foi mencionado, a
necessidade de fazermos o acompanhamento do plano. A
participação é condição para execução, e o acompanhamento é
importante para a cidadania.

Em Araçuaí, ouvi pessoas dizerem que esse projeto estruturador era
bom - e possui muita coisa boa, de fato. Mas será que será cumprido
mesmo? Será que não ficará no papel? Por isso é muito importante
esse acompanhamento. Estamos determinados a difundir as metas
que forem aprovadas pela Assembléia por toda a Minas Gerais, para
que a população aperfeiçoe esse conceito de plano deslizante, de
revisão periódica, que também consta no PPA do Governo Lula. E
fundamental podermos fazer a revisão do plano. A conjuntura muda, a
avaliação é necessária. Estamos muitos animados com a afirmação
de políticas públicas democraticamente discutidas.

Ficam aqui meus sinceros agradecimentos a todos que começaram
a construir esse processo participativo. Houve ate' 'pegadinha", na
cidade de Araçuai. Muitas coisas quebraram aquele clima tenso, frio,
entre Executivo e Legislativo. Estamos aqui construindo relações
voltadas para o interesse público. E muito boa a presença do Estado
na Assembléia, nossa presença no interior, toda essa convergência,
assim como as divergências. O IAB teve uma participação muito boa,
colocando outros argumentos. E assim que construímos processos
democráticos decisórios.

Esperamos que os próximos 15 dias sejam de muito trabalho. Assim
que for concluído o processo de votação - teremos um desses
processos no dia 6, já convocada reunião ordinária com essa
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finalidade, e outro no dia 13 -, faremos um balanço daquilo que foi
incorporado e daquilo que não foi. A votação é aberta, feita às claras,
com os relatórios sendo lidos na íntegra.

A partir daí, nosso trabalho passa a ser junto à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, por meio de uma
comissão ampliada, analisará todas as emendas, não só da
Comissão, como também dos Deputados e Deputadas. Temos muito
trabalho pela frente. Tomara que continuemos nesse bom clima de
participação.

A Presidência informa que os relatórios serão encaminhados à
Comissão de Participação Popular para a designação do relator que o
analisará. A Presidência, então, agradece aos gerentes,
coordenadores e relatores dos grupos pela sua presença.

ATA DA 21 a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 28/10/2003

As 110h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira e Zé Mala,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Fábio
Antinoro, Coordenador-Geral do Instrumental Jurídico e da
Fiscalização do Departamento Nacional de Trânsito, publicado no
"Diário do Legislativo" do dia 23/10/2003. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 1.136/2003, no 1° turno e comunica
que o Deputado Zé Maia foi designado para relatá-lo. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto
de Lei n° 280/2003 no l o turno, com as Emendas n os 1 a 5, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Zé Mala em
virtude de redistribuição). Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
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requerimentos dos Deputados Alberto Bejani, em que solicita a
realização de visita ao CERESP de Juiz de Fora, para verificação de
possíveis irregularidades nessa unidade prisional, bem como a
realização de visita às obras da penitenciária de Linhares; do
Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita sejam pedidos ao
Ouvidor de Polícia do Estado informações sobre declarações
prestadas por ele quando da morte do Soldado PM Rodnei; em que
solicita a realização de reunião, com os convidados que menciona,
com a finalidade de apurar denúncias de exploração florestal em área
de preservação ambiental no Município de Mantena; da Comissão, em
que solicita a realização de debate público para discutir o aumento da
violência na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Zé Mala - Rogério Correia -

Alberto Bejani - Leonardo Moreira.
ATA DA 21 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 28/10/2003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Bittar, Paulo Cesar e Olinto Godinho, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Bittar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se
à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
1.51412003, do Deputado Zé Maia; 1.549, 1.562 e 1.565/2003, do
Deputado Leonardo Moreira; 1.585 a 1.587/2003, do Deputado
Antônio Andrade; 1.608/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho; e
1.599/2003, do Deputado Adalclever Lopes. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2003.
João Bittar, Presidente - Paulo Cesar - Olinto Godinho.

ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 28/10/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Alberto Bejani, Elmiro Nascimento, André Quintão e Marília Campos,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nos 1.129, 1.131, 1.055, 1.054, 1.138, 1.094/2003, em turno único
(Deputado André Quintão); 657, 814/2003, no 10 turno, 1.099, 1.043,
963/2003, em turno único (Deputado Elmiro Nascimento); 898/2003,
no 1 0 turno, 1.106, 952, 1.141, 1.119, 1.097, 1.063, 1.060/2003, em
turno único (Deputada Marília Campos); 1.135, 98012003, em turno
único (Deputado Alencar da Silveira Jr.) e avoca a si a relatoria dos
Projetos de Lei n os 953/2003, no 1 0 turno, 575, 1.049, 1.123, 1.120,
1.107, 1.077, 1.076, em turno único. Passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 25/2003, na forma do
vencido no 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2 (relator: Deputado
Alberto Bejani); no l o turno, dos Projetos de Lei n os 397/2003 na
forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Alberto Bejani); 801/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1 e 829/2003 (relatora:
Deputada Marília Campos); em turno único, Projeto de Lei n°
365/2003 (relator: Deputado André Quintão, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 20 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação

rÁl



260
do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno
único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei n°5 252, 759, 971,
1.023, 1.025, 1.031/2003 (relator: Deputado Elmiro Nascimento); 402,
757, 770, 915, 924, 940, 950, 976, 983, 989, 1.013/2003 (relator:
Deputado Alencar da Silveira Jr.); 807, 927 e 1.015/2003 com a
Emenda n° 1, 756, 805, 959, 977, 978, 979, 1.001, 1.030, 1.034/2003
(relator: Deputado Alberto Bejani); 762, 960, 974, 975, 1.028,
1.03212003 (relatora: Deputada Marília Campos), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos n os 1.643, 1.644, 1.655/2003.
Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André
Quintão, em que solicita às Secretarias de Planejamento e Gestão e
de Desenvolvimento Social e Esportes relatórios sobre a situação
atual das unidades da extinta FEBEM; Jô Moraes, em que solicita seja
formulada manifestação de repúdio ao Governador do Estado pelo
deslocamento de tropas e viaturas da Polícia Militar para a portaria da
FIAT, ocorrido no dia 20/10/2003; Marília Campos, em que solicita
seja realizada audiência pública para analisar a terceirização da mão-
de-obra na CEF; Maria Tereza Lara, em que solicita seja convidada a
Comissão de Participação Popular para a audiência pública a ser
realizada no dia 4/11/2003; e Alberto Bejani, em que solicita seja o
Projeto de Lei n° 769/2003 convertido em diligência ao autor,
Deputado Irani Barbosa. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente- Marília Campos - André Quintão.

ATA DA 26a 	ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM

28/10/2003
Às 1 4h4omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalciever Lopes, Gil Pereira e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude
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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 se discutirem e votarem proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei n o 94/2003, no 20
turno (Deputado Adalclever Lopes). Passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto
de Lei n°94/2003 com a Emenda n° 1, apresentada ao vencido no 1°
turno (relator: Deputado Adalclever Lopes. Passa-se à 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 1.646, 1.49,
1.651 e 1.65412003. 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 Gil Pereira, em que solicita sejam
convidados o Sr. Guilherme Laager, Diretor Executivo da Cia. Vale do
Rio Doce, e o Secretário Executivo do Ministério dos Transportes para
falar sobre o Sitema de Segurança nas Ferrovias e prestar
esclarecimentos sobre os acidentes que vêm ocorrendo, e Laudelino
Augusto, Marília Campos, Maria Tereza Lara e Durval Angelo, em que
solicitam a realização de audiência publica para discutir o transporte
coletivo em Minas Gerais e a volta do trem de passageiros em todo o
Estado, principalmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Laudelino Augusto - Adalclever Lopes.
ATA DA & REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE COMISSÃO

ESPECIAL DO ANEL RODOVIÁRIO, EM 28/10/2003
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Célio Moreira e Doutor Viana, membros da supracitada
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Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Célio Moreira , dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir, a pedido do Deputado Fábio Avelar, a
questão da segurança no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, com a
participação da Comissão de Segurança Pública. Passa-se à 3 8 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Célio Moreira, Fábio Avelar e Doutor
Viana em que solicitam seja encaminhado ofício aos Deputados que
compõem a bancada mineira no Congresso Nacional, solicitando-lhes
que apresentem emendas ao orçamento da União para se garantirem
recursos à recuperação do Anel Rodoviário na região metropolitana de
Belo Horizonte; Fábio Avelar, em que solicita seja encaminhado ofício
ao Diretor-Geral do DNIT, solicitando-lhe providências para se
incluirem no orçamento de 2004 e no PPA 2004-2007 recursos para
adequação das obras do Anel Rodoviário de Belo Horizonte,
reforçando assim pedido do Sr. Carlos Rogério Caldeira,
representante do Ministro de Estado dos Transportes na audiência
pública da Comissão em 7/10/2003; Fábio Avelar em que solicita
sejam convidados os representantes das comissões e dos conselhos
de transporte, segurança e saúde das nove regionais administrativas
de Belo Horizonte para comparecerem às próximas reuniões da
Comissão Especial do Anel Rodoviário. A Presidência destina essa
parte da reunião a ouvir os convidados. Registra-se a presença do Sr.
Júlio César Galante Ariz, Delegado-Geral e Coordenador de
Administração do Trânsito, representante do Secretário de Estado de
Defesa Social; do Major PM José Gonçalves Filho, representante do
Comandante da & Região da Polícia Militar; dos Srs. Antônio Alves da
Silva, do 8° CONSEPE; Natanael Vítor de Alcântara, Presidente da
Associação Comunitária do Bairro Vista Alegre; João Bosco
Rodrigues, representante do grupo Nepal; do Major PM Antônio de
Carvalho Pereira, da 7a Cia. da PM Rodoviária Estadual; dos Srs. José
Elcio Santos Monteze e Itamar Arruda, representante do Secretário
Municipal de Estrutura Urbana e Superintendente da SUDECAP, os
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quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente tece
suas considerações iniciais, na qualidade de autor do requerimento
que deu origem ao debate; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2003.
Fábio Avelar, Presidente - Gustavo Valadares - Doutor Ronaldo.

ATA DA 25 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 29/10/2003

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adalctever Lopes, Ana Maria Resende, Leonídio Bouças, Sidinho do
Ferrotaco e Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto
Abramo, Laudelino Augusto, Miguel Martini e Padre João. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater o Projeto de Lei n° 43/2003, do Deputado Miguel Martini,
que dispõe sobre o ensino religioso confessional nas escolas da rede
pública estadual. O Presidente acusa o recebimento dos seguintes
ofícios: da Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, solicitando o
apoio a projetos que menciona; da Promotoria Especializada na
Defesa do Patrimônio Público, encaminhando cópia do relatório
conclusivo exarado nos autos do Procedimento Investigatório n°
10/2002. O Presidente informa que, no dia 27110/2003, designou o
Deputado Leonídio Bouças para relatar o Projeto de Lei n°
1.041/2003; o Deputado Sidinho do Ferrotaco, para relatar os Projetos
de Lei nos 1.085 e 1.111/2003; e a Deputada Ana Maria Resende,
para relatar o Projeto de Lei n° 1.090/2003; e avocou a si a relatoria
dos Projetos de Lei n

o
s 1.098 e 1.100/2003. Passa-se à 3o Fase da

Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
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proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Presidente, em que solicita seja enviado oficio à
Secretária da Educação, com vistas a que sejam estendidos os
benefícios do Programa Quero Ler: Biblioteca para Todos aos
Municípios de Entre-Folhas, Pingo-D'Agua, Pocrane, São Domingos
das Dores, São Sebastião do Anta e Taparuba. O Presidente destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos
Srs. Arnaldo Pena, Assessor de Relações Comunitárias e
Interinstitucionais da Secretária da Educação, representando a
Secretária, Dom Eurico dos Santos Veloso, Arcebispo Metropolitano
de Juiz de Fora e representante de Minas Gerais na Comissão
Nacional para o Ensino Religioso da CNBB; Pastor Antônio Maurílio
Guimarães, Presidente do CONER; Wolfgang Gruen, membro da
Congregação dos Salesianos; Maria Lúcia Pinto Romam, membro do
DAER; Anísia de Paula Figueiredo, membro da Comissão de Ensino
Religioso da CNBB e Cícero Clarindo de Souza, representando o
Sind-UTE, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente concede a palavra aos Deputados Laudelino Augusto,
Padre João e Weliton Prado, autores do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, 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, 5 de novembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 29/10/2003
Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

José Milton, Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo e Leonardo
Quintão, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Célio Moreira. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo
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Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à i° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, os
pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 693/2003
na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Leonardo Quintão);
e no 1° turno, do Projeto de Lei n° 78412003 na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta (relatora: Deputada Maria José Haueisen). Passa-
se à 2° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n os 1.603,
1.630, 1.632 e 1.667/2003. Passa-se à 30 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Célio Moreira em que solicita a realização de reunião para
se debater, em audiência pública, a declaração do rio Jequitinhonha
como rio de preservação permanente; Doutor Ronaldo em que solicita
reunião para se debater, em audiência pública, o Projeto de Lei n°
571/2003, e Biel Rocha em que solicita reunião para se debater, em
audiência pública, a existência de foco de mercúrio no Município de
Descoberto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Leonardo

Quintão.
ATA DA 25° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 29110/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas, Antônio Júlio 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 do Deputado Antônio Júlio,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: no 1° turno,
Projetos de Lei nos 1.081 e 1.083/2003 (Deputado Antônio Júlio);
1.08012003 (Deputado Irani Barbosa); 1.079/2003 (Deputada Vanessa
Lucas); e no 20 turno, Projeto de Lei n° 752/2003 (Deputada Maria
Tereza Lara). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, no 1° turno, o parecer pela aprovação do Projeto
de Lei n° 315/2003 na forma do Substitutivo n° 1 e o parecer pela
aprovação do Projeto de Lei n° 930/2003 na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria
Tereza Lara). Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento da Deputada Lúcia Pacífico,
solicitando a realização de reunião desta Comissão para obter
esclarecimentos sobre os problemas ocorridos em sete imóveis
situados no Bairro Santa Tereza, possivelmente relacionados com a
rede de esgoto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara - Vanessa Lucas -

Antônio Júlio.
ATA DA 13 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO,

EM 29/10/2003
Às 114h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto e Djalma Diniz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições em fase de redação final. A
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 738,
739, 748 e 883/2003 (Deputado Laudelino Augusto); e Projetos de Lei
n° 868, 921 e 97212003 (Deputado Djalma Diniz). Passa-se à ia Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 738 e 739/2003

(relator: Deputado Laudelino Augusto). Passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nos 748 e 883/2003 (relator: Deputado Laudelino
Augusto); e 868, 921 e 972/2003 (relator: Deputado Djalma Diniz).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto - Antônio Genaro -

Dimas Fabiano.
ATA DA 22 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS, EM 3111/2003
Às 116h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo e Roberto Carvalho, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Angelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, dá-a por aprovada, e ela é subscrita pelo membro da
Comissão presente. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei n°280/2003, no 1 0 turno (Deputado Biel Rocha); Projeto
de Lei n° 823/2003, no 1 0 turno (Deputado Roberto Ramos). A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o
estabelecimento de uma rede de proteção aos refugiados no Estado,
com vistas à garantia de acesso ao mercado de trabalho e ao ensino
superior. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os
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convidados e registra a presença dos Srs. Manoel Fernando,
Presidente da Associação de Refugiados Africanos do Brasil; Luciana
Pedrosa, Assistente Social da Fundação Universitária Mendes
Pimentel da UFMG; Rita de Cássia Barbosa Louback, Diretora Interina
de Relações Internacionais da PUC Minas, representando o Sr. José
Tarcísio Amorim, Assessor Especial da Reitoria com funções de Vice-
Reitor e Diretor de Relações Internacionais da PUC Minas; Vânia
Lúcia Ferreira Diniz, Coordenadora para Assuntos da Comunidade
Negra da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; e Maria Gorete
Castro, Assistente Jurídico da Visão Mundial, os quais tomam assento
à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Mauro Lobo - Roberto Ramos.

ATA DA 23 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 4/11/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jô
Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau e Leonardo Quintão,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Weliton Prado e Laudelino Augusto. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Jô Moraes, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
com os convidados, em audiência pública, a minuta do decreto que
dispõe sobre a consignação em folha de pagamento dos servidores e
pensionistas da administração direta, de autarquias e fundações
vinculadas ao Poder Executivo do Estado, bem como o Projeto de Lei
n° 850/2003, do Deputado Domingos Sávio, e comunica o
recebimento de ofícios dos Presidentes das Câmara Municipais de
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Caeté e de Ibiraci, publicado em 30/10/2003, e do Sr. Antônio
Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e Gestão, indicando
Antônio Luiz Musa de Noronha, Superintendente de Administração e
Pagamento de Pessoal, para substituí-Io nesta reunião e informando
que a discussão do Projeto de Lei n° 850/2003 é de competência da
Secretaria da Fazenda. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados. Registra-se a presença dos Srs. Antônio Luiz
Musa de Noronha; Isabel Cristina Lage Duarte, Diretora da Área de
Consignações da SEPLAG; Gustavo de Lima Arouca, Assessor
Jurídico, representando o Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da
Organização das Cooperativas do Estado; Cristiano Félix dos Santos
Silva, Presidente da Cooperativa e Crédito Mútuo dos Funcionarios da
ALEMG - COFAL -; Dalmo Gonçalves Costa, Presidente da
Associação dos Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária -
ASSIMA -; Daniel Magalhães, Diretor-Superintendente da Derminas
Sociedade Civil Seguridade Social Ltda; Adolfo Garrido, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores do DER-MG; Luiz Gonzaga Chaves
Campos, Presidente da Cooperativa de Consumo dos Servidores do
DER-MG, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência verifica, de plano, a ausência de quórum para a
apreciação da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
amanhã, dia 5111/2003, para apreciar os pareceres sobre os Projetos
de Lei nos 102, 966, 1006, 1007, 1008, 1018 e 1082/3003, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Jô

Moraes - Leonardo Quintão.
ATA DA 22a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 4/11/2003
As 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Ermano Batista, Mauro Lobo, Chico Simões, José Henrique e
Antônio Carlos Andrada (substituindo este ao Deputado Sebastião
Helvécio, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Olinto
Godinho. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Chico Simões, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e
comunica o recebimento de ofícios da Sra. Benedita da Silva, Ministra
da Assistência Social; e dos Srs. Dimas Wagner Lamounier,
Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal; Roberto
Alfeu Pena Gomes, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte; e Cleber das Dores de Jesus, Presidente do Conselho
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, publicados no "Diário do
Legislativo" de 30/10/2003. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 8/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração Pública, com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado José Henrique - registra-se voto
contrário do Deputado Chico Simões); e 1.004/2003, com a Emenda
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n os 2 a 5,
da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Ermano
Batista - registra-se voto contrário do Deputado Chico Simões). O
Projeto de Lei n° 889/2003 é redistribuído ao Deputado Mauro Lobo,
que solicita a distribuição de avulso do seu parecer, que conclui pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de

Transportes e Obras Públicas, e as Emendas n os 3 a 13, da Comissão
de Administração Pública. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às
16h20min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2003.
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Ermano Batista, Presidente - José Henrique - Sebastião Helvécio

- Jayro Lessa.
ATA DA 23a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 4/11/2003
As 16h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Mauro Lobo, Chico Simões, José
Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Chico Simões, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, em 10 turno, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 890 e 1.02612003
(Deputado Ermano Batista); 1.006/2003 (Deputado Mauro Lobo);
1.007/2003 (Deputado José Henrique); 1.008/2003 (Deputado Doutor
Viana); 1.018/2003 (Deputado Sebastião Helvécio) e 1.132/2003
(Deputado Jayro Lesse). Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto
de Lei n° 889/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas, e com as Emendas n
o
s 3

a 13, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Mauro
Lobo). Registra-se voto contrário do Deputado Chico Simões. Passa-
se à Y Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Chico
Simões (2), em que solicita a realização de audiência pública, desta
Comissão com vistas a obter esclarecimentos sobre a venda de ações
integradas do capital social da COMIG para a empresa Solaris
Company Limited, em 2001; e em que solicita seja convidado o Sr.
Amauri Artimos da Mata, Secretário Executivo do PROCON Estadual,
para participar da reunião de amanhã que irá debater o Projeto de Lei
n° 67912003. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próximas reuniões ordinária e extraordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - José Henrique - Mauro

Lobo.
ATA DA 24 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 5/11/2003
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Mauro Lobo, Chico Simões e José Henrique,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Mauro
Lobo, relator das emendas apresentadas, em 1° turno, ao Projeto de
Lei n° 1.078/2003 solicita a distribuição de avulsos do seu parecer,
que conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2 e
pela rejeição das Emendas nos ii a 17, 19, 21, a 25, 27 a 33, 35 a 47,
49 a 51. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, ficam prejudicadas as
Emendas nos 18, 20, 26, 34 e 48. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a
reunião de hoje, às 15h30min, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária hoje às 16 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - José Henrique - Mauro

Lobo - Doutor Viana - Sebastião Helvécio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 948/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Célio Moreira, tem por

objetivo seja declarada de utilidade pública a Comissão de
Preservação do Rio São Miguel - COMPRESSAMIO -, com sede no
Município de Pains.

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

Fundamentação
A entidade ora examinada possui como objetivos principais:

desenvolver atividades de preservação e conservação do meio
ambiente; promover, gratuitamente, projetos de educação ambiental
em todos os níveis; pleitear a criação de áreas de preservação que
possuam valor ecológico; promover, subvencionar e divulgar estudos
e pesquisas que visem ao desenvolvimento sustentado, em especial
do rio São Miguel.

Nada mais justo e conveniente, portanto, que outorgar-lhe o título de
utilidade pública como forma de motivá-la a dar prosseguimento ao
seu significante trabalho.

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

948/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Leonardo Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.022/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Monte Azul, com sede nesse município.

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

Fundamentação
A APAE de Monte Azul, de caráter filantrópico, cultural, assistencial

e educacional, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, tem
como objetivo principal e estatutário promover, no âmbito municipal, o
ajustamento e o bem-estar dos excepcionais. Dessa forma, realiza
programas preventivos e permanentes de divulgação de informações
sobre as formas de deficiência, procurando conscientizar a sociedade
sobre o assunto e estimular a formação de pessoal técnico
especializado para atuar na área.

Para cumprimento dos seus objetivos, propõe-se a cooperar com as
instituições empenhadas na educação, no desenvolvimento e na
integração social do excepcional, auxiliando na criação de
cooperativas, escolas especializadas, oficinas pedagógicas, classes
especiais, seções especializadas e centros de profissionalização.

Cabe ressaltar que a APAE de Monte Azul é filiada à Federação das
APAEs do Estado de Minas Gerais, submetendo-se ao seu estatuto.

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

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

pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.022/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.054/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em
causa visa declarar de utilidade pública a Associação das Pessoas
Deficientes Físicos - ADEFCAMP -, com sede no Município de Campo
Belo.

Foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre o assunto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A entidade em questão tem por objetivo congregar pessoas

portadoras de deficiência em prol da luta por direito à assistência
médica especializada - compreendendo sua habilitação e reabilitação
-' à educação, ao lazer e à cultura.

Também promove cursos profissionalizantes, buscando criar
oportunidades de trabalho para os deficientes físicos e inseri-]os na
sociedade.

Dessa forma, julgamos meritória a declaração de sua utilidade
pública.

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

1.054/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.106/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Abrigo Espírita Hilda Vilela, com sede
no Município de Tupaciguara.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão vem prestando importantes serviços de

assistência social à coletividade.
Baseada nos princípios cristãos de amor ao próximo, trabalha

incessantemente para ajudar as pessoas idosas carentes, buscando
confortá-las espiritualmente e amenizar suas dificuldades materiais.
Oferece-lhes, também, assistência médica e odontológica, muito
importante para manterem a saúde e dignidade.

Por isso julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade
pública.

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

1.106/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.111/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em análise, de iniciativa do Deputado Alberto Pinto
Coelho, visa declarar de utilidade pública a Fundação Casa de Cultura
de Conceição do Mato Dentro, com sede nesse município.

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

Fundamentação
A Fundação Casa de Cultura de Conceição do Mato Dentro, possui

como finalidades precípuas incentivar, promover e administrar
atividades culturais, assistenciais, sociais e educacionais. A defesa e
preservação do patrimônio histórico-artístico incluem-se entre tais
iniciativas.

Para a execução de seus objetivos, procura estabelecer intercâmbio
com entidades congêneres de âmbito regional e nacional, realizar
debates, cursos, palestras, seminários e congressos.

Nada mais justo e conveniente, portanto, que outorgar-lhe o titulo de
utilidade pública como forma de motivá-la a dar continuidade ao seu
trabalho.

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

1.111/2003.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 2003.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.119/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De iniciativa do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Surdos de
Contagem - ASC -, com sede no Município de Contagem.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva, em turno único, nos termos do
art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação dos Surdos de Contagem tem por finalidade, como o

próprio nome sugere, a reabilitação e a socialização das pessoas
portadoras de surdez, prestando-lhes assistência social e propiciando-
lhes o acesso a eventos culturais.

No combate aos preconceitos relativos à aceitação dos surdos,
promove cursos e palestras visando conscientizar a comunidade
sobre as suas reais possibilidades e limitações.

Além disso, reivindica do poder público tudo o que for necessário
para a sua inserção na sociedade, buscando a criação de
oportunidades de trabalho para eles.

Vê-se, portanto, que a entidade se faz merecedora do titulo que
venha a declará-la de utilidade pública.

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

1.119/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Manha Campos, relatora.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°931/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Leonardo Moreira, tem
como objetivo proibir a cobrança de consumação mínima por parte de
estabelecimentos comerciais em Minas Gerais e dá outras
providências.

Publicado em 8/8/2003 no "Diário do Legislativo", foi o projeto
apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo n° 1, por ela apresentado.
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Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV,

"a", do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer de mérito.

Fundamentação
Conforme os consistentes fundamentos constantes no parecer da

Comissão de Constituição e Justiça, a prática da denominada
consumação mínima é plenamente tolerada em nosso ordenamento
jurídico vigente. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, por
exemplo, não proíbe tal procedimento, uma vez que se trata de uma
forma de cobrança do preço da mercadoria ou serviço.

O que o direito pátrio não permite, entretanto, é a falta de
informação ao consumidor em relação à cobrança da consumação
mínima. O citado Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
contido na Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90, torna obrigatória a
prestação de informação clara e objetiva ao consumidor. Com  a
medida proposta, evitam-se constrangimentos e surpresas
desagradáveis para as pessoas que, ao pretender consumir um
produto, não contam com a cobrança do valor referente à
consumação mínima.

0 Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, está de
acordo com o conteúdo do projeto e por tal razão merece nossa
acolhida.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do

Projeto de Lei n° 931/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Lúcia Pacifico, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Maria Tereza

Lara - Antônio Júlio - Irani Barbosa.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 101/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Durval Angelo, torna
obrigatória a afixação em restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos afins de cartaz com informações sobre a quantidade
média de calorias das porções dos alimentos comercializados e de
tabela explicativa sobre a quantidade ideal de calorias que deve ser
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ingerida diariamente pelos indivíduos, de acordo com o sexo e a
idade.

Publicada em 27/2/2003 no "Diário do Legislativo", foi a proposição
aprovada no 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 189 do Regimento Interno,
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2 0 turno.

Fundamentação
Pesquisa recente, de origem confiável, indica um crescimento

vertiginoso do número de adultos obesos no País. Tal situação
preocupa as autoridades da área de saúde devido aos males
causados pela obesidade. A ingestão de calorias em excesso,
segundo apontam essas autoridades, pode comprometer a saúde das
pessoas.

O projeto em apreço, na forma aprovada no 1° turno, poderá
minimizar esse problema, já que a informação passa a ser uma
medida a mais de proteção do consumidor. Acrescente-se que a
medida vem atender ao que dispõe o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor - Lei Federal n°8.078, de 11/9/90, que, em seus arts. 6°,
30 e 31, dispõe sobre a obrigatoriedade de se informar o consumidor,
de forma clara e objetiva, acerca do produto comercializado, inclusive
quanto aos ingredientes e aos possíveis riscos para a saúde.

E evidente que a medida proposta, se aprovada, não solucionará o
problema apontado. Entretanto, constituirá mais um passo na luta
contra a obesidade, mal que tem afetado não só adultos, mas também
crianças.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 20 turno, do

Projeto de Lei n° 10112003 na forma do vencido no 1° turno.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 101/2003

Torna obrigatória a afixação em restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos afins de cartaz com informações sobre a quantidade
média de calorias das porções dos alimentos comercializados e de
tabela explicativa sobre a quantidade ideal de calorias que deve ser
ingerida diariamente pelos indivíduos, de acordo com o sexo e a
idade.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatória a afixação, em local visível, na entrada de

restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins, de cartaz com
informações sobre a quantidade média de calorias das porções dos
alimentos comercializados e de tabela explicativa sobre a quantidade
ideal de calorias que devem ser ingeridas diariamente pelos
indivíduos, de acordo com o sexo e a idade.

§ 1° - A Secretaria de Estado da Saúde caberá a prestação de
informações necessárias aos estabelecimentos referidos no "caput"
para a confecção dos cartazes, bem como a fiscalização da execução
desta lei.

§ 20 - A tabela referida no "caput" será fornecida aos restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos afins pela Secretaria de Estado da
Saúde.

§ 3° - O cartaz mencionado indicará a composição do alimento
oferecido, especificando a porcentagem de proteínas, gorduras e
carboidratos.

Art. 2° - Os valores calóricos das porções dos alimentos deverão ser
indicados em quantidade de colheres, fatias, mililitros, gramas ou
unidades.

Art. 30 - Os restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins que
descumprirem esta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

- advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), com correção

monetária pelo índice oficial, na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas

ocorrências subseqüentes.
Art. 40 - As despesas decorrentes da execução desta lei serão

incluídas no orçamento anual.
Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados da data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Vanessa

Lucas - Antônio Júlio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 868/2003

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 868/2003, de autoria do Deputado Neider

Moreira, que declara de utilidade pública o Patronato Aprendizes da
Liberdade, com sede no Município de ltaúna, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 868/2003
Declara de utilidade pública o Patronato Aprendizes da Liberdade,

com sede no Município de ltaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Patronato Aprendizes

da Liberdade, com sede no Município de ltaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 958 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 5/11/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Wanderley

Ávila
Sumário: Comparecimento - Abertura - i 8 Parte: 18 Fase

(Expediente): Ata - Questão de ordem; Decisão da Presidência -
Correspondência: Mensagens nos 121 a 124/2003 (encaminham os
Projetos de Lei nos 1.222 a 1.224/2003 e o Projeto de Lei
Complementar n° 44/2003, respectivamente), do Governador do
Estado - Propostas de Ação Legislativa n

o
s 90 a 191/2003 - Ofícios -

Questão de ordem - 28 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei Complementar n° 45/2003 - Projetos de
Lei nos 1.225 a 1.229/2003 - Requerimentos n os 1.775 a 1.788/2003 -
Requerimentos da Comissão Especial do Anel Rodoviário, das
Deputadas Maria José Haueisen e Maria Tereza Lara (2), dos
Deputados Antônio Júlio e outros e Fábio Avelar - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Meio Ambiente, de Política
Agropecuária, do Trabalho, de Turismo e de Assuntos Municipais e
dos Deputados Antônio Carlos Andrada, Luiz Humberto Carneiro,
Dalmo Ribeiro Silva (2), Leonídio Bouças e Wanderley Ávila -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Ronaldo e
Sargento Rodrigues, da Deputada Maria Tereza Lara e dos
Deputados Arlen Santiago e Doutor Viana - 2 8 Parte (Ordem do Dia):
P Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência (2) -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 6212003 - Palavras do
Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Questão de ordem - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos das Deputadas Maria José Haueisen e Maria Tereza
Lara (2) e do Deputado Antônio Júlio e outros; deferimento - Questão
de ordem - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n° 738/2003; aprovação - Questões de ordem -
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 739/2003; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão Especial do
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Anel Rodoviário e do Deputado Fábio Avelar; aprovação -
Questões de ordem; chamada para a recomposição do número
regimental; existência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do
Deputado Durval Angelo - Requerimento do Deputado Paulo Piau;
deferimento; discurso do Deputado Paulo Piau - 2a Fase: Discussão e
Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição - Prosseguimento da
discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 812003; discurso da
Deputada Maria Tereza Lara; questão de ordem - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e 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 Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arien Santiago - Biei Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durvai Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
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 - Oínto
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
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mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, suscitei uma questão
de ordem na reunião realizada hoje, pela manhã, e solicito que V. Exa.
a responda, se possível, neste momento.

Os Deputados André Quintão e Jô Moraes estavam discutindo o
projeto que trata das OSCIPs. Após o debate, verificamos que não
havia quórum para o prosseguimento da discussão. Como é de praxe,
a Deputada Jô Moraes deveria pedir à Presidência que encerrasse, de
plano, a reunião, ou que a própria Presidência, verificando a
inexistência de quórum, assim o procedesse. No entanto, julgando
que a Presidência encerraria a reunião, decidiu não solicitar o seu
encerramento. O Deputado Miguel Martini estava inscrito para
participar da discussão. Portanto, por questão de cortesia, de praxe
regimental, a Deputada Jô Moraes preferiu não solicitar o
encerramento da reunião, para que o Deputado pudesse fazer uso da
palavra, caso desejasse.

O Deputado Miguel Martini havia desistido de discutir o projeto, mas
a Deputada Jô Moraes não sabia disso. A Presidência, no nosso
entender, deveria ter encerrado a reunião por falta de quórum. Estava
presente a Deputada Maria Olívia, que, não sendo membro da Mesa,
deu prosseguimento aos trabalhos e encerrou a discussão do projeto.

Naquele momento, solicitei verificação de quórum. A Deputada
Maria Olívia disse que o prazo estava encerrado. Ao pedir-lhe que
reconsiderasse, respondeu-me que não. Peço desculpas à
assessoria, porque não inscrevi o nome de todos os Deputados da
Bancada do PT. Mas como estávamos em obstrução, essa tem sido a
nossa praxe. Portanto, à Mesa deveria ser óbvio que, havendo o
processo de obstrução e não existindo quórum, a discussão não
poderia ter continuado. Não foi esse o entendimento da Presidente.
Suscitei questão de ordem. 0 Deputado Rêmolo Aloise compreendeu
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minha argumentação e prometeu que na reunião da tarde a
responderia.

Portanto, Sr. Presidente, reitero a questão de ordem, porque não
havia quórum para o prosseguimento da reunião. Tanto isso é
verdade que o Deputado Miguel Martini pediu verificação de quórum.
Foram feitas a primeira e a segunda chamadas. Não houve número
suficiente nem mesmo contando os Deputados que participavam de
comissões. Portanto, solicito a V. Exa. que acate a questão de ordem
e que o projeto das OSCIPs continue em discussão.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
O Deputado Rogério Correia, no uso de prerrogativa conferida pelo

art. 166 do Regimento Interno, suscita questão de ordem na qual
solicita a esta Presidência que torne sem efeito o encerramento da
discussão do Projeto de Lei n° 8/2003, ocorrido na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã. O ilustre Deputado alega
que fez o mesmo questionamento naquela reunião, oportunidade em
que não foi atendido, razão por que reitera seu pedido, considerando
que havia outros parlamentares interessados em discutir a referida
proposição e que, por uma falha de comunicação entre eles e a Mesa,
sua inscrição não foi formalizada.

A Presidência, a fim de possibilitar a ampla discussão da matéria, e
no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do art. 83 do Regimento
Interno, torna sem efeito o encerramento da discussão do Projeto de
Lei n° 8/2003 e, conseqüentemente, o despacho de emendas a ele
apresentadas, e determina que o projeto volte a integrar a pauta desta
reunião ordinária, em prosseguimento de discussão.

Mesa da Assembléia, 5 de novembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente.

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

correspondência:
"MENSAGEM N° 121/2003*

Belo Horizonte, 4 de novembro de 2003.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, atendendo à

solicitação do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a
inclusa minuta de projeto de lei, na qual proponho a doação de uma
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área de terreno ao Município de Grupiara, onde já se encontra em
funcionamento o Centro de Saúde de Grupiara.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.222/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Grupiara o

imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Grupiara o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais,
constituído por um terreno, com área de trezentos e setenta e cinco
metros quadrados, situado na Avenida Estrela do Sul, s/n, naquele
município, e registrado no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Estrela do Sul, sob o n° 2.336, do livro 2, em 21 de
novembro de 1980.

Parágrafo único - A doação do imóvel a que se refere o "caput"
destina-se ao funcionamento de um centro de saúde.

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, for desvirtuada a finalidade estabelecida
no parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N0122/2003*

Belo Horizonte, 4 de novembro de 2003.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, atendendo à

solicitação do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a
inclusa minuta de projeto de lei, na qual proponho a doação de uma
área de terreno ao Município de Piracema, que será alienada pelo
referido município, com o objetivo de aplicar os recursos auferidos no
desenvolvimento do órgão Municipal de Educação.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.223/2003
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piracema o

imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Piracema o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais,
constituído por um terreno com área de dez mil metros quadrados,
com a forma retangular, medindo oitenta metros de frente por cento e
vinte e cinco metros de fundo, situado no lugar denominado Perobas
de Baixo, no Distrito de Rio do Peixe, naquele município, e registrado
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Passa-Tempo, sob
o n°2.256, fis. 53 V, do livro 3-D, em 22 de setembro de 1950.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" será alienado
pelo Município de Piracema com o objetivo de auferir recursos que
deverão ser aplicados no desenvolvimento do órgão Municipal de
Educação.

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, for desvirtuada a finalidade estabelecida
no parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 123/2003*

Belo Horizonte, 4 de novembro de 2003.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, atendendo à

solicitação do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a
inclusa minuta de projeto de lei, na qual proponho a doação de uma
área de terreno ao Município de Santana dos Montes, para a
construção de uma unidade de saúde.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.224/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santana dos

Montes o imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Santana dos Montes o imóvel de propriedade do Estado de Minas
Gerais, constituído por um terreno, com área de trezentos e sessenta
metros quadrados, situado na Praça São José da Vila de Joselândia,
naquele município, e registrado no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Conselheiro Lafaiete, sob o n° R. 1-3.172, do livro 2-J, fls.
3.172.

Parágrafo único - A doação do imóvel a que se refere o "capuf
destina-se ao funcionamento de uma unidade de saúde.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei fica gravado com cláusula de
inalienabilidade, revertendo ao patrimônio do Estado, se no prazo de
três anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista ou no caso de ser
desvirtuado o objetivo da doação ou modificada a finalidade
estabelecida no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 124/2003*

Belo Horizonte, 4 de novembro de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
projeto de lei complementar incluso, que cria o Fundo Financeiro de
Previdência - FUNIFIP, vinculado ao Instituto da Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG. A criação da
FUNFIP visa propiciar que o Poder Executivo negocie com a União
recursos relativos à participação governamental obrigatória nas
modalidades de "royalties", participações especiais e compensações
financeiras relativas à exploração de petróleo ou gás natural, de
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos
minerais ou zona econômica exclusiva, com a finalidade de apodar
recursos no fundo financeiro previdenciário do Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 16 da Medida Provisória 2.181, de 24 de
agosto de 2001.

Ademais, o referido projeto de lei justifica-se na medida em que boa
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parte da crise financeira pela qual passa o Estado de Minas está
relacionada com o comprometimento da tolha de pessoal, tendo em
vista que os inativos já representam 43% do total desta. A inclusão de
dispositivo, que prevê como receita do Fundo receitas provenientes da
União com fins previdenciários, vem no sentido de buscar formas de
redução da despesa com pagamento de inativos. E importante
ressaltar que o Governo Federal já fez repasses de receita dessa
natureza para outros entes da federação, dada a importância e a
premência de se resolver a questão do déficit previdenciário,
mormente no que tange aos atuais servidores ativos e inativos.

Em Minas Gerais, essa Casa já mostrou estar ciente do
agravamento desse déficit e da importância de equacioná-lo, quando
aprovou o projeto de lei que instituiu o Regime Próprio de Previdência
dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais - Lei
Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, a qual contempla a
separação das massas de servidores de forma a permitir a formação
de fundo capitalizado para os servidores que ingressassem a partir de
31/12/2001, ficando a atual massa de servidores sob a
responsabilidade do Tesouro do Estado.

Portanto, como os futuros servidores terão uma previdência
saudável e capitalizada, faz-se necessário buscarmos alternativas que
contemplem a alocação de recursos com vistas à formação de um
fundo financeiro que, mesmo não conseguindo arcar com todos os
benefícios já concedidos, possa minimizar o alto comprometimento do
Tesouro com a folha de inativos e pensionistas do Estado.

De outra parte, a vinculação ao IPSEMG justifica-se na medida em
que a unificação da gestão de previdência em uma única instituição
tornará mais ágil e eficiente a administração do regime próprio,
proporcionando maior controle de suas ações. Assim, o Governo do
Estado apresenta este projeto num contexto de modernização da
gestão, imbuído no escopo contínuo e primordial de imprimir à
administração pública do Estado de Minas Gerais transparência e
eficiência em suas ações. Ademais, vale destacar que do ponto de
vista operacional tal medida não trará nenhum impacto financeiro,
considerando que toda a dinâmica do Fundo a ser criado dar-se-á de
forma contábil, como já ocorre hoje com a CONFIP, criada por meio
da referida Lei Complementar n° 64, de 2002.
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Pelo exposto, depreende-se que o projeto ora encaminhado é de

suma importância tanto para os servidores, que terão mais garantias
quanto ao recebimento de seus benefícios, quanto para a sociedade,
que terá mais investimentos, na medida em que o Tesouro do Estado
consegue, em alguma medida, ser desonerado.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 44/2003
Cria o Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP e dá outras

providências.
Art. 1° - Fica criado o Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP,

vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG, que, nos termos desta lei, substitui, em todas
as suas atribuições, a Conta Financeira de Previdência - CONFIP,
instituída pelo art. 49 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de
2002.

Art. 20 - Os arts. 36 e 49 da Lei Complementar n° 64, de 25 de
março de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 36 - Os recursos das contribuições a que se reterem os arts. 29
e 30 desta lei serão destinados ao Fundo Financeiro de Previdência -
FUNFIP e ao Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais -
FUNPEMG, observado o disposto nos arts. 37 e 50 desta lei.";

"Art. 49 - Compete ao FUNFIP prover os recursos necessários para
garantir o pagamento dos benefícios concedidos na forma do art. 38,
observado o disposto nos arts. 39 e 50 desta lei.".

Art. 30 - O título da Seção 1 do Capítulo II da Lei Complementar n°
64, de 25 de março de 2002, passa a ter a seguinte redação: " Do
Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP".

Art. 40 - Fica substituído o termo CONFIP por FUNFIP no "caput" do
art. 39, no "caput", inciso VII e § 2° do art. 50, no "caput" e incisos II, III
e IV do art. 51, no parágrafo único da art. 78, no "caput" e parágrafo
único do art. 81, no "caput" e parágrafo único do art. 82 e no art. 83 da
Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

Art. 50 - Fica acrescentado ao art. 50 da Lei Complementar n° 64, de
25 de março de 2002, o seguinte inciso X:

"Art. 50 - ......................................................................
X - receitas provenientes da União destinadas ao pagamento de
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benefícios previdenciários, ressalvado o disposto no art. 56, IV
desta lei.".

Art. 60 - O Podei Executivo republicará o texto consolidado e
atualizado com todas as alterações da Lei Complementar n° 64, de 25
de março de 2002, n prazo de noventa dias contados da publicação
desta lei.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 9012003

Proposta: Fiscalização e licenciamento ambiental, por parte da
SEMAD, do COPAM e da FEAM, da extração de granito no Município
de Medina e região, inclusive para proteção e gestão de águas.

Entidades Proponentes: ITAVALE e Sindicato dos Trabalhadores de
Medina

Representantes: Márcio M. Silva e Eva
Subscrevem esta proposta:
AMEFA
ITA VALE
AEFAMBAJE
Sindicato dos Trabalhadores de Medina
Sindicato dos Trabalhadores do Médio e Baixo Jequitinhonha

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 91/2003
Proposta: Programa de construção de barragens, cercamentos e

bacias de contenção para a recuperação de nascentes.
Entidades Proponentes: Prefeitura e Câmara Municipal de Turmalina
Representante: José Maria Gomes da Silva e Messias Eustáquio

Farias
Subscrevem esta proposta:
CAV
Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal de Saúde
Vereador José do Socorro

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 92/2003
Proposta: Construção de estação de tratamento de esgoto visando a
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prevenir a poluição dos rios.

Entidades Proponentes: Prefeitura e Câmara Municipal de Turmalina
Representantes: José Maria Gomes da Silva e Messias Eustáquio

Farias
Subscrevem esta proposta:
CAV
Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal de Saúde
Vereador José do Socorro

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 93/2003
Proposta: Conclusão das Barragens de Setúbal e Santa Rita, que,

juntamente com as de Calhauzinho, Murta e lrapê, formarão um
cinturão no Médio Jequitinhonha, capaz de neutralizar os efeitos
negativos do plantio de eucaliptos, criando condições para a geração
de empregos e renda na pesca e no turismo e para a irrigação, além
de influenciar na revitalização dos rios e córregos da região.

Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Representante: Edson Honorato Figueiro
Subscrevem esta proposta:
Secretaria Municipal de Educação de Jenipapo de Minas
UFMG
Prefeitura de Ponto dos Volantes
Prefeitura de Comercinho
AM EJ E

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 94/2003
Proposta: Plantio de árvores nativas entre as nascentes ou os leitos

dos rios e o início da área de plantação de eucaliptos.
Entidade Proponente: FECAJE - Fed. Cult. Artística do Vale do

Jequitinhonha
Representante: Mauro Pereira Chaves
Subscrevem esta proposta:
Presidente CBH-Araçuaí
IJFMG
1 EF
ITA VALE
Sindicato dos Trabalhadores de Medina
Casa da Juventude
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Sindicato dos Trabalhadores de Berilo

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°95/2003
Proposta: Recuperação de nascentes e rios do Vale do

Jequitinhonha, com o plantio de árvores nativas e frutíferas.
Entidade	Proponente:	Sindicato	dos Trabalhadores	de

Medina/ITAVALE
Representante: Márcio Pereira da Silva
Subscrevem esta proposta:
Prefeitura de Ponto dos Volantes
F ECAJ E
Casa da Juventude

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 96/2003
Proposta: Alterar o valor dos recursos destinados para o programa

de gestão dos recursos hídricos no Mucuri e no Jequitinhonha, que
hoje é nulo.

Entidade	Proponente:	Sindicato dos Trabalhadores	de
Medina" ITA VALE

Representante: Márcio Pereira da Silva
Subscrevem esta proposta:
Prefeitura de Ponto dos Volantes
FECAJE
Casa da Juventude

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 97/2003
Proposta: Manejo integrado das sub-bacias hidrográficas da Serra

do Espinhaço Meridional, berço das águas de três bacias hidrográficas
(Rio Doce, Jequitinhonha e São Francisco). Construção de barragens
de pequeno e médio porte, para gerar energia elétrica com baixo
custo e praticamente sem impacto ambiental, utilizando o gradiente
hidráulico determinado pelo relevo. As barragens serviriam para
estabelecer vazões equilibradas e possibilitar o uso racional das
águas em projetos de irrigação nos altos e médios cursos dos Rios
Jequitinhonha e Doce e ao ocidente da Serra do Espinhaço (Vale do
S. Francisco), facilitariam o monitoramento da qualidade das águas
dessas bacias e poderiam propiciar a transposição das águas para
atender o semi-árido do Jequitinhonha.

Entidade Proponente: Faculdades Federais Integradas de
Diamantina



294
Representante: Prof Pedro Ângelo Almeida Abreu

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 98/2003
Proposta: Responsabilizar os empresários da atividade do eucalipto

pelo plantio de árvores nativas.
Entidade Proponente: FECAJE
Representante: Mauro Chaves

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 99/2003
Proposta: Construção de barragens nas nascentes dos rios dos

nossos municípios.
Entidade Proponente: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Berilo
Representante: Geraldo Gomes Souza
Subscrevem esta proposta:
FECAJE
Casa da Juventude
ITA VALE
ABITA
Sindicato dos Trabalhadores de Medina
Sindicato dos Trabalhadores de Jequitinhonha

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 100/2003
Proposta: Preservação dos interesses dos moradores e agricultores

do Município de Jequitinhonha na implantação da reserva biológica da
Mata Escura, de modo que todos possam viver de sua cultura e
garantir sua subsistência. Apoio somente ao projeto anterior, de
20.422 ha., da Mata Escura.

Entidade Proponente: STR de Jequitinhonha
Representante: Valdete Sirqueira
Subscrevem esta proposta:
Fetaemg
Polo Regional Fetaerng
Sindicato dos Trabalhadores de Almenara
ITA VALE

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 10112003
Proposta: Implantação do projeto "Lixo e Cidadania", desenvolvido

pela SEMAD e pela UFMG, em parceria com as prefeituras
municipais, nas microregiões do Alto e Baixo Jequitinhonha e Mucuri,
com a instalação de sistemas de aterros controlados, aterros
sanitários e coleta seletiva de RSU.
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Entidade Proponente: Secretaria M. de Obras de Araçuaí
Representante: Darlane R. Nepomuceno
Subscrevem esta proposta:
Câmara Municipal de Virgem da Lapa
UFMG
SER - de Araçuaí
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
SMS - Itaobim
Prefeitura Municipal de Comercinho
Acia - Associação do Comércio e Indústria de Araçuaí
CIS/Mede - Araçuaí
Prefeitura Municipal de Francisco Badaró

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 102/2003
Proposta: Destinar recursos para a implantação do sistema de

aterros controlados e para a coleta seletiva de RSU nos 16 municípios
da microregião do médio Jequitinhonha.

Entidade Proponente: Secretaria M. de Obras de Araçuaí
Representante: Darlane R. Nepomuceno
Subscrevem esta proposta:
Câmara Municipal de Virgem da Lapa
UFMG
SER - de Araçuai
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
SMS - Itaobim
Prefeitura Municipal de Comercinho
Acia - Associação do Comércio e Indústria de Araçuaí
CIS/Mede - Araçuaí
Prefeitura Municipal de Francisco Badaró

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 103/2003
Proposta: Priorizar e planejar, juntamente com as prefeituras, a

recuperação das nascentes e dos rios e fazer barragens e pequenos
barramentos nas propriedades e nas beiras das estradas.

Entidade Proponente: Prefeitura
Representante: Antônio O. de Sousa

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 104/2003
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Proposta: Recuperação do Rio Jequitinhonha com árvores

nativas e recuperação das Bacias.
Entidade Proponente: STR - Almenara
Representante: Aécio José da Silva

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°105/2003
Proposta: Destinação de recursos para reflorestamento das margens

dos rios e proteção às nascentes da região.
Entidade Proponente: Câmara Municipal de Araçuaí
Representante: Pedro Wilson A. Pereira
Subscrevem esta proposta:
Secretaria Câmara Federal João Magno
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
Prefeitura Municipal de Francisco Badaró
CMDCA

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 106/2003
Proposta: Fazer programas de conscientização de preservação do

meio ambiente.
Entidade Proponente: Câmara Municipal de Araçuaí
Representante: Pedro Wilson A. Pereira
Subscrevem esta proposta:
Secretaria Câmara Federal João Magno
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
Prefeitura Municipal de Francisco Badará
CMDCA

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 107/2003
Proposta: Rescindir os contratos que passaram as terras do Estado

para empresas reflorestadoras de plantio da monocultura do eucalipto
e fazer projetos de recuperação das matas nativas, para formar
parques ecológicos, ao invés de criar parques nas áreas destinadas
aos agricultores familiares.

Entidade Proponente: FETAEMG
Representante: Arimar Gomes dos Santos
Subscrevem esta proposta:
STR de Almenara
STR de Medina

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 108/2003
Proposta: Investimento em usinas de reciclagem de lixo, captação e

kA
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tratamento de água nas comunidades rurais.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Turmalina
Representante: Antônio Gonçalves Nunes
Subscrevem esta proposta:
Prefeitura Municipal de Turmalina
Câmara Municipal de Turmafina

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 109/2003
Proposta: Criação de um mecanismo que pressione os bancos a

liberarem créditos para pequenos empreendedores, agricultores, etc.,
de forma mais rápida e ágil. Sabemos que os bancos estaduais
dispõem de grandes recursos para esse fim, mas resistem em liberá-
los, considerando que o retorno é pequeno. Em geral, operam em
função do lucro rápido, esquecendo-se da sua função social. Criação
de outras linhas de empréstimo para capital de giro, com prazos
maiores e juros menores. O comércio está praticamente parado, não
dispõe de recursos para reinvestimentos, uma vez que há pouco
consumo.

Entidade Proponente: PT - Coordenação do Baixo Jequitinhonha
Representante: Maria de LoiJrdes Amorim Rocha

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°110/2003
Proposta: Criação de mecanismos para aproveitamento e

industrialização de produtos cítricos  artesanais.
Entidade Proponente: G. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Representante: Cláudia A. de Oliveira
Subscrevem esta proposta:
ASCAI

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 111/2003
Proposta: Estruturação de arranjos produtivos nas áreas de

fruticultura, mineração, rochas ornamentais e artesanato.
Entidade Proponente: Prefeitura de Araçuaí - Secretaria de

Agricultura
Representante: Raines

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 112/2003
Proposta: Apoio do governo na implantação de unidades de indústria

e agroindústria, estruturando projetos e arranjos produtivos do
PRONAF.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria
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e Comércio de Salinas

Representante: Patrícia Guimarães.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 113/2003

Proposta: Incentivar a estruturação do 'Polo Moveleiro e de
Artesanato", existente no Município de Turmalina e região, tendo
como objetivo principal a geração de emprego e renda, bem como o
aproveitamento de matéria prima da região.

Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Turmalina
Representante: Messias Eustáquio Faria
Subscrevem esta proposta:
Câmara Municipal de Turmalina
Secretaria Municipal de Agricultura de Turmalina

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°114/2003
Proposta: Incluir a região do Vale do Jequitinhonha nos arranjos

produtivos da indústria moveleira (Carbonita, Turmalina e Jenipapo de
Minas) e criar um arranjo específico para a atividade de artesanato
(Araçuaí, Itinga, Berilo, Badaró, Ponto dos Volantes, Turmalina, Minas
Novas, Veredinha, Diamantina e Itamarandiba).

Entidade Proponente: S.M. Desenvolvimento Sustentável - Araçuaí
Representante: Heinrick Nikolaus Busselmann
Subscrevem esta proposta:
UFMG
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Turmalina
Acia - Associação do Comércio e Indústria de Araçuaí
Prefeitura Municipal de Francisco Badará

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°115/2003
Proposta: Apoio ao artesanato do Vale do Jequitinhonha.
Entidade Proponente: Prefeitura
Representante: Antônio O. de Sousa

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 116/2003
Proposta: Incluir o granito no programa de gemas e jóias e fiscalizar

a exploração do granito no Vale do Jequitinhonha.
Entidade Proponente: FECAJE - Fed. Entid. CuIt. Artísticas do Vate

Jequitinhonha
Representante: Mauro Pereira Chaves

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°117/2003
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Proposta: Inclusão do Norte de Minas no programa de mineração.
Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria

e Comércio de Salinas
Representante: Patrícia Guimarães

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 118/2003
Proposta: Pavimentação asfáltica para melhoria urbana.
Entidade Proponente: Prefeitura e Câmara Municipal de Turmalina
Representante: José Maria Gomes da Silva e Messias Eustáquio

Farias
Subscrevem esta proposta:
CAV
Secretaria Municipal de Agricultura de Turmalina
Secretaria Municipal de Saúde de Turmalina
Vereador José do Socorro

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 119/2003
Proposta: Asfalto, com prioridade para os acessos aos municípios

de Berilo, Chapada do Norte, Badaró, Jenipapo de Minas, Carai, Novo
Cruzeiro, Comercinho e Cachoeira do Pajeú, com vista ao
planejamento microrregional, para viabilizar a implantação dos
arranjos microprodutivos e conclusão do astaltamento da BR-367
(Virgem da Lapa/entrocamento Turmalinal BR 106- Almenara).

Entidade Proponente: AMEJE
Representante: Maria do Carmo F. Silva (Cacá)
Subscrevem esta proposta:
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento
Banco de Exito S/A

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 120/2003
Proposta: Asfaltar o trecho de 12 km entre o Distrito de Santana

(Ponto dos Volantes) e a BR-116, para facilitar a comercialização dc
artesanato local, que hoje é conhecido mundialmente.

Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
Representante: Wilton Rodrigues Chaves (Chefe de Gabinete)
Subscrevem esta proposta:
Rosiane Rodrigues dos Santos
Sindicato dos Trabalhadores de Medina
FECAJE
AMEJE
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Prefeitura de Comercinho
Prefeitura de Jenipapo de Minas

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA l'J° 121/2003
Proposta: Conservação das pequenas estradas de acesso às

comunidades rurais.
Entidade Proponente: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Berilo
Representante: Geraldo Gomes Souza
Subscrevem esta proposta:
F ECAJ E
Casa da Juventude
ITA VALE
ABITA
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Medina
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jequitinhonha

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 12212003
Proposta: Reativação da Rede Ferroviária "Bahia-Minas",

interligando-a com a malha do Norte de Minas, para possibilitar o
acesso aos grandes centros e o escoamento da produção do Vale do
Jequitinhonha, com transporte barato.

Entidade Proponente: IDENE
Representante: Júlio Xavier Aguilar
Subscrevem esta proposta:
Secretaria Municipal de Araçuaí
EM ATE R

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 123/2003
Proposta: Programa de eletrificação alternativa, diferenciado da

energia comum, priorizando os municípios das microrregiões do Alto,
Médio e Baixo Jequitinhonha e do Mucuri.

Entidade Proponente: AMEJE
Representante: Maria do Carmo F. Silva (Cacá)
Subscrevem esta proposta:
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento
Banco de Êxito 5/A

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 124/2003
Proposta: Energia elétrica com preços diferenciados para os

agricultores familiares, para produção de subsistência.
Entidade Proponente: EMATER MG
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Representante: Danilo Alvarenga

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 125/2003
Proposta: Implantação de energia na zona rural, bem como de

infraestrutura adequada.
Entidade Proponente: STR. Medina
Representante: Rosiane Rodrigues dos Santos
Subscrevem esta proposta:
Prefeitura de Ponto dos Volantes
FECAJE
Casa da Juventude

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 126/2003
Proposta: Eletrificação rural de baixo custo.
Entidade Proponente: Prefeitura
Representante: Antônio O. de Sousa

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 127/2003
Proposta: Definir a abrangência territorial das microregiôes e garantir

coerência nas unidades de planejamento, de acordo com o território
definido.

Entidade Proponente: Sec. M. de Obras de Araçuaí
Representante: Darlane R. Nepomuceno
Subscrevem esta proposta:
AMEJE
UFMG
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
Prefeitura Municipal de Comercinho
SMS - ltaobim
Acia - Associação do Comércio e Indústria de Araçuaí
Prefeitura Municipal de Francisco Badaró

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 128/2003
Proposta: Dotar as associações microregionais de capacidade

técnica para assessorar os municípios na formulação de políticas
comuns.

Entidade Proponente: Sec. M. de Obras de Araçuaí
Representante: Darlane R. Nepomuceno
Subscrevem esta proposta:
AMEJE
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UFMG
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Ponto Volantes
Prefeitura Municipal de Comercinho
SMS - ltaobim
Acia -Associação do Comércio e Indústria de Araçuai
Prefeitura Municipal de Francisco Badaró

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 129/2003
Proposta: Implantar 26 centros administrativos no interior do Estado,

aproveitando o modelo de Regiões Administrativas criado no Governo
Azeredo: reestruturar os PSIUs, construir novos prédios ou fazer
alterações nos já existentes, reunindo todos os órgãos
governamentais num mesmo espaço. Conforme a demanda, estender
o modelo para outros municípios com o mesmo porte das cidades
pólos.

Entidade Proponente: Centro Cultural de Salinas
Representante: Manoel R. Jorge
Subscrevem esta proposta:
Sindicato dos Garimpeiros de Coronel Murta
Centro Comunitário de Lagoa de Baixo

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 130/2003
Proposta: Distribuição de recursos via ONGs para desenvolvimento

local.
Entidade Proponente: ACOMAR - Associação Comunitária de

Marambainha
Representante: Alaídes Franco de Oliveira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 131/2003
Proposta: Criação de uma DADS (Diretoria Descentralizada de

Ações de Saúde) em Araçuaí, tendo em vista a dificuldade de acesso
viário para Diamantina.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Araçuai
Subscrevem esta proposta:
Auxiliar de Enfermagem (Araçuaí)
CMS de Araçuaí
Prefeitura Municipal de Araçuaí / Ameje
Cis/Meje
Ascai

rs
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Fevale - Campus Araçuaí
Casa da Juventude
Escola Estadual Frei Rogoto
Depto. Assistência Social
Dene/Araçuai
SMS de ltaobim
A.B.M. - Associação dos Moradores do Bairro Mutirão
STR - Araçuaí
CPCD
Visão Mundial
Fevale - Diamantina
Câmara Municipal de Araçuaí
Pólo FETAEMG
CMDCA — Araçuaí
Conacreje - Convênio Fundo Cristão Jequitinhonha
Prefeitura Ponto dos Volantes
Secretaria Parlamentar João Magno
Prefeitura Municipal de Francisco Badaró
STR - Itinga
Areovage - Itinga
Amai - Itinga
Idene

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°132/2003
Proposta: Montagem da Central de Regulação da microrregião da

saúde, para que de tato se concretize a regionalização.
Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Araçuaí
Subscrevem esta proposta:
Serviço de Controle de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde
Cis/Meje
GEOB
SESMG / Policlínica de Araçuaí
SMC
Associar
Escola Família Agrícola (Virgem da Lapa)
Visão Mundial

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 133/2003
Proposta: Cumprimento, pelo Estado, da Emenda Constitucional ri0
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29 à Constituição da República

Entidade Proponente: Cis/Meje, Ascai, Casa da Juventude
Subscrevem esta proposta:
Secretaria Municipal de Saúde de Araçuaí
Secretaria Municipal de Saúde de ltaobim
STR - Almenara
AMAI - Itinga
STR - Itinga
ASCAI de Araçuai - Departamento de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Araçuaí
CIS/ MEJE
IDENE - Araçuaí
Visão Mundial - Araçuaí
MOPEFAV
Escola Família Agrícola de Virgem da Lapa
ASSOCIAR - Araçuaí
CMS de Araçuaí
SES
GEOB

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 134/2003
Proposta: Estruturação e qualificação do atendimento à saúde em

Teófilo Otôni, para que possa atender como macrorregião, sendo
referência para a microrregião de Araçuaí e o restante do Médio e
Baixo Jequitinhonha.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Araçuaí e
da Região

Subscrevem esta proposta:
ASSOCIAR
CMS de Araçuai
SCA de Araçuaí
SES MG / Policlínica - Araçuai
ASCAI
SMS - Itaobim
Caraí (Partido Político)
GEOB

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 13512003
Proposta: Aprovação do CAPSI de Itaobim e demais micros da
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região.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Itaobim
Subscrevem esta proposta:
CIS/MEJE
Prefeitura Municipal de Araçuaí /AMEJE
Secretaria Municipal de Saúde de Araçuaí
Policlínica de Araçuaí
GEOB

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 136/2003
Proposta: Cumprimento do PDI para que se efetive a regionalização

da saúde, estruturando as microrregiões de saúde da região.
Entidade Proponente: Secretarias Municipais de Saúde da região
Subscrevem esta proposta:
DIS/MEJE
IDENE - Araçuaí
Casa da Juventude
ASCAI

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 137/2003
Proposta: Criação incentivo específico para a ampliação de equipes

de PSF no Jequitinhonha.
Entidade Proponente: Secretarias Municipais de Saúde da região do

Vale do Jequitinhonha
Subscrevem esta proposta:
CMS -B Araçuaí
CIS/MEJE
ASCAI
Prefeitura Municipal de Araçuaí / AMEJE
GEOB

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 138/2003
Proposta: Criação de um centro para atendimento hospitalar EM

público infanto/juvenil com necessidades especiais.
Entidade Proponente: Frente Regional de Defesa da Criança e Rno

Adolescente do Vale do Jequitinhonha
Subscrevem esta proposta:
Prefeitura Municipal de Francisco Badará
CONACREJE - (Convênio Fundo Cristão de Jequitinhonha)
CMDAS - Araçuaí
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Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
Conselho Tutelar de Araçuaí

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 139/2003
Proposta: Investimento na saúde preventiva. Qualificação dos

profissionais da saúde.
Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Turmalina
Representante: Antônio Gonçalves Nunes
Subscrevem esta proposta:
Prefeitura Municipal de Turmalina
Câmara Municipal de Turmahna

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 140/2003
Proposta: Maiores investimentos no Programa Saúde da Família

(PSF) e no Programa Agentes Comunitário de Saúde (PACS).
Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Turmalina
Representante: Antônio Gonçalves Nunes
Subscrevem esta proposta: Entidade:
Prefeitura Municipal de Turmalina
Câmara Municipal de Turmahna

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 141/2003
Proposta: Revisão do Plano Diretor de Regionalização (PDR).
Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Turmalina
Representante: Antônio Gonçalves Nunes
Subscrevem esta proposta: Entidade:
Prefeitura Municipal de Turmalina
Câmara Municipal de Turmalina

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 142/2003
Proposta: Investimento, por parte do governo do Estado de Minas

Gerais, na educação voltada para realidade local, de forma
participativa, com uma pedagogia própria voltada para a convivência
com o semi-árido, buscando o desenvolvimento integral da pessoa
humana e o desenvolvimento sustentável do meio rural, a exemplo
das escolas família agrícola de Minas Gerais.

Entidades Proponentes: MOPEFAV/ Visão Mundial / Associar
Representante: Roviere Vieira Sá / João Batista Alves de Souza
Subscrevem esta proposta:
Escola Família Agrícola de Virgem da Lapa
Assoc. Comunitária e Infantil de Araçuaí
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AMAI - Itinga
STR - Itinga
Escola Estadual Prof. Aparecida Outra - Araçuai
CMS
Pólo Fetaemg
STR - Araçuaí
IEF
Prefeitura Municipal de Araçuaí
AMEFA
ITAVALE

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 143/2003
Proposta: Disponibilização de um número mínimo de computadores

nas escolas estaduais e municipais dos Ensinos Fundamental e Médio
para uso dos alunos. Acesso de pelo menos um computador de uso
do aluno à internet, seja acesso discado, por ondas de rádio ou
satélite. Treinamento dos docentes para uso de computadores,
incluindo programas de uso habitual como redatores de textos,
preparação de tabelas e diagramas e pesquisa pela internet.

Entidade Proponente: Faculdades Federais Integradas de
Diamantina

Representante: Pedro Angelo Almeida Abreu
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 144/2003

Proposta: Inclusão, nas grades curriculares dos Ensinos
Fundamental e Médio, de programas de aprendizado de informática,
incluindo habilidades de acesso e pesquisa na internet.

Entidade Proponente: Faculdades Federais Integradas de
Diamantina

Representante: Pedro Angelo Almeida Abreu
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 145/2003

Proposta: Destinação 20% dos recursos previstos para 2004, para
implantação, no Vale Jequitinhonha, de "Escolas Vivas, Comunidades
Ativas" para atuar nas áreas de risco pessoal e social que
comprometem o presente (a formação) e o futuro (a cidadania), por
causa da pobreza endêmica, a falta de oportunidades históricas, a
exclusão sócio-econômica permanente.

A pobreza é o principal gerador de risco de exclusão e causador de
violência e marginalidade. Araçuaí, centro do Vale do Jequitinhonha,
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deveria abrigar estas escolas-diques, controladoras do êxodo e
exportação de gente empobrecida para tornar-se marginalizada na
Capital.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí
Representante: Sebastião Rocha
Subscrevem esta proposta::
Centro Popular da Cultura e Desenvolvimento
Banco de Êxitos 3/A
IDEMG
IJFMG
FEVALE
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Comercinho

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 146/2003
Proposta: Ao invés de o Governo do Estado gastar dinheiro com

transporte escolar, propomos que os recursos sejam investidos na
construção de escolas família agrícola. Acaba o êxodo rural e fixa o
aluno na roça.

Entidade Proponente: STR de Medina
Representante: Antônio Marques

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 147/2003
Proposta: Destinação de recursos para escolas família agrícola.
Entidade Proponente: ACOMAR - Associação Comunitária de

Marambainha
Representante: Alaídes Franco de Oliveira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 148/2003
Proposta: Implantação de um centro de referência regional que

ofereça cursos profissionalizantes para os adolescentes da região,
visto que não existe este equipamento social no Vale do
Jequitinhonha, e a criança e o adolescente são considerados
prioridade absoluta.

Entidade Proponente: Frente Regional de Defesa da Criança e do
Adolescente do Vale do Jequitinhonha

Subscrevem esta proposta:
Prefeitura Municipal de Francisco Badaró
CONACREJE - Convênio Fundo Cristão - Jequitinhonha
Câmara Municipal de Araçuaí
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Conselho Tutelar - Araçuaí
CMAS - Araçuaí
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
CMDCA - Araçuai	-

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 149/2003
Proposta: E exagerado e incoerente destinar um volume tão grande

de recursos para registrar alunos: só em 2004 estão previstos
R$4.140.000,00 (quatro milhões, cento e quarenta mil reais). Cada
aluno registrado vai custar R$6,24 (seis reais e vinte e quatro
centavos). Sugiro a utilização destes recursos para o pagamento-
prêmio para cada criança e jovem alfabetizado. Atualmente, no Vale
do Jequitinhonha, só 3,3% dos alunos que chegam à 8a série
alcançam o grau de "suficiência". Que os R$405.87 -1,00 (quatrocentos
e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais) destinados ao Vale do
Jequitinhonha sejam utilizados para alfabetizar (e bem) os 62.915
alunos previstos.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí
Representante: Sebastião Rocha
Subscrevem esta proposta:
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento
Banco de Exitos S/A
UFMG
FEVALE
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Comercinho

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 150/2003
Proposta: Ampliar o atendimento do Ensino Médio nas Escolas

Núcleos da zona rural, no Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, ou
seja, implantar o Ensino Médio nestas escolas da zona rural.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí
Representante: Eliane L. Almeida
Subscrevem esta proposta:
CPCD
UFMG
FEVALE
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
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Prefeitura Municipal de Comercinho

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 151/2003
Proposta: Transferência do percentual dos recursos destinados à

região mais rica do Estado (região central p. ex.) para a região do Vale
do Jequitinhonha, para oferecer educação complementar de 1° grau,
fornecendo aos alunos com idade / série defasados, atividades extra e
pós escolares (cursos complementares, atividades artísticas e
esportivas).

As crianças do Vale do Jequitinhonha não têm tanto acesso a
informação e formação complementares quanto as crianças de BH,
por exemplo, razão da "discriminação positiva": aos que têm menos
recursos, mais oportunidades.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí
Representante: Sebastião Rocha
Subscrevem esta proposta:
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento
Banco de Êxito 3/A
UFMG
FEVALE
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Comercinho

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°152/2003
Proposta: Promoção da "discriminação positiva" para com os

educadores do Vale do Jequitinhonha, dando-lhes mais apoio
(técnico, financeiro).

Destinação de R$92,69 (sob forma de cursos, capacitação, acesso à
informação, compra de livros, etc) por professor treinado no Vale do
Jequitinhonha, diminuindo o valor per capita destinado aos
professores treinados nas regiões (central por exemplo) que dispõem
de muito mais recursos e possibilidades de acesso à informação,
cultura, ciência e tecnologia que os professores do Vale do
Jequitinhonha.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí
Representante: Sebastião Rocha
Subscrevem esta proposta:
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento
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Banco de Êxitos S/A
LJFMG
FEVALE
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Comercinho

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 153/2003
Proposta: Avaliação anual ou bienal das grades curriculares e do

conteúdo programático das disciplinas dos Ensinos Fundamental e
Médio, coordenados pelas SREs e Conselhos Municipais de Ensino,
visando à modernização dos conteúdos e métodos e à adequação às
exigências da sociedade e do mercado de trabalho. Neste contexto, o
ensino deve valorizar o desenvolvimento intelectual e as habilidades
do aluno, buscando um nível de competitividade com aqueles
formados pela rede particular de ensino. Treinamentos episódicos do
corpo docente seria de capital importância para o êxito deste projeto.

Entidade Proponente: Faculdades Federais Integradas de
Diamantina

Representante: Pedro Angelo Almeida Abreu
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 154/2003

Proposta: Estabelecimento de uma escola agrícola e/ou técnica de
Ensino Médio em todos os Municípios, atendendo a especificidades
de demanda local e regional.

O Estado carece de mão-de-obra especializada de nível médio para
o desenvolvimento de projetos e mesmo execução de atividades
econômicas diversas, incluindo o suporte técnico para ações sociais
de responsabilidade dos poderes constituídos da administração.

Entidade Proponente: Faculdades Federais Integradas de
Diamantina

Representante: Pedro Angelo Almeida Abreu
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 155/2003

Proposta: Redução do percentual dos recursos para educação das
regiões mais ricas, como a central e o sul de Minas e aumento do
percentual para o Vale do Jequitinhonha/Mucuri. Assim jovens sem
nenhuma oportunidade poderão ter outras perspectivas de
crescimento e aprendizagem.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí
Representante: Eliane L. Almeida
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Subscrevem esta proposta:
CPDc
UFMG
FEVALE
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Comercinho
Prefeitura Municipal de Araçuaí /AMEJE

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 156/2003
Proposta: Inclusão dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri no

Programa de Ensino profissional, ampliando para as áreas de
agronegócios, mineração e assistência social.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí
Representante: Eliane Luiz de Almeida
Subscrevem esta proposta: Entidade:
CPCD
F EVAL E
UFMG
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Comercinho
Prefeitura Municipal de Pontos dos Volantes
Prefeitura Municipal de Araçuaí / AMEJE

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°157/2003
Proposta: Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes, a exemplo

das escolas familiares agrícolas, e de escolas convencionais, na zona
rural, pois temos que investir no jovem de hoje, que será o agricultor
de amanhã.

Entidade Proponente: EMATER MG
Representante: Danilo Alvarenga

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 158/2003
Proposta: Destinação de recursos para Escolas Família-Agrícola de

1° e 2 0 graus dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.
Entidade Proponente: STR. Medina
Representante: Rosiane Rodrigues dos Santos
Subscrevem esta proposta:
Prefeitura de Ponto dos Volantes
FECAJE
Casa da Juventude
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 159/2003

Proposta: Incluir o ensino superior no Projeto Estruturador n° 14 -
"Universalização e melhoria do ensino médio".

Entidade Proponente: S.M. Desenvolvimento Sustentável - Araçuaí
Representante: l-leinrick Nikolaus Busselmann
Subscrevem esta proposta:
UFMG
SRE - Araçuaí
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
Prefeitura Municipal de Comercinho
Acia - Associação do Comércio e Indústria de Araçuaí
Prefeitura Municipal de Francisco Badará

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 160/2003
Proposta: Viabilizar a implantação de uma universidade

federal/estadual nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.
Entidades Proponentes: S.M. Desenvolvimento Sustentável

e ACOMAR - Associação Comunitária de Marambainha

pública

Araçuai

Representantes: Heinrick Nikolaus Busselmann e Alaídes Franco de
Oliveira

Subscrevem esta proposta:
UFMG
SRE - Araçuaí
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
Prefeitura Municipal de Comercinho
Acia - Associação do Comércio e Indústria de Araçuaí
Prefeitura Municipal de Francisco Badaró

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 161/2003
Proposta: Inclusão do Vale do Jequitinhonha neste projeto para

proporcionar aos alunos acesso a computadores e internet.
Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí
Representante: Eliane L. Almeida
Subscrevem esta proposta:
CPCD
UFMG
FEVALE
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Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
Prefeitura Municipal de Comercinho
Prefeitura Municipal de Araçuaí - AMEJE

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 162/2003
Proposta: Construção em Araçuaí de Centro de Integração das

Culturas do Vale do Jequitinhonha, um espaço físico e conceitual que
abrigue a rica e diversificada cultura regional. O CIC - Vale do
Jequitinhonha deverá conter um acervo das boas e eficientes políticas
em todas as áreas, funcionando como um "observatório" regional, um
"banco" de êxitos socioeconômicos e um 'cardápio" de soluções de
caráter integrador para serem disseminadas.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí
Representante: Sebastião Rocha
Subscrevem esta proposta:
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento
Banco de Êxitos S/A
UFMG
FEVÃLE
Instituto Fênix
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Comercinho
Escola Estadual Professora Aparecida Dutra - Ãraçuaí

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 163/2003
Proposta: Inclusão do Vale do Jequitinhonha no Programa

Preservação de Bens Culturais. O Vale do Jequitinhonha é uma das
regiões do Brasil de maior potencial cultural e turístico a ser
valorizado, divulgado e preservado como fator de geração de renda.

Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Araçuai / AMEJE
Representante: Mano do Carmo
Subscrevem esta proposta:
CPCD
Secretaria Municipal de Saúde de Araçuaí
Secretaria Municipal de Saúde de ltaobim

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 164/2003
Proposta: Destinar um percentual dos recursos da cultura para os

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e Norte de Minas.
Entidade Proponente: FECAJE - Fed. Entid. Culturais e Artísticas do
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Vale do Jequitinhonha.

Representante: Maruo Pereira Chaves
Subscrevem esta proposta:
IEF
ITA VALE
STR. Medina
Casa da Juventude
STR. Bento

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 165/2003
Proposta: Destinar um percentual da arrecadação do ICMS para a

cultura
Entidade Proponente: FECAJE
Representante: Mauro Chaves

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 166/2003
Proposta: Construção de cisternas e de poços artesianos na zona

rural.
Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de ltaobim
Subscrevem esta proposta:
ASCAI
Casa da Juventude
Departamento de Assistência Social
Secretaria Municipal de Saúde de Araçuaí
Prefeitura Municipal de Araçuaí

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA P4° 167/2003
Proposta: Captação e canalização de água potável para as

comunidades rurais castigadas pela seca.
Entidades Proponentes: Prefeitura e Câmara Municipal de Turmalina
Representantes: José Maria Gomes da Silva e Messias Eustáquio

Farias
Subscrevem esta proposta:
CAV
Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal de Saúde
Vereador José do Socorro

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 16812003
Proposta: Investimento governamental em retenção de água nos

nossos municípios, criando barragens nas nascentes dos rios, de
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modo a facilitar o abastecimento com pipas nas comunidades, e
formulação de ações para o reflorestamento das margens dos rios.
Continuidade da construção da barragem do Rio Setúbal no Município
de Jenipapo de Minas.

Entidade Proponente: Câmara Municipal de Francisco Badaró
Representante: Romário Pinheiro Santos
Subscrevem esta proposta:
Prefeitura Municipal de Francisco Badaró
Associação de Pequenos Produtores Rurais

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 169/2003
Proposta: Formar parceria com a UFMG no projeto de implantação

da coleta seletiva de lixo e de aterro sanitário no Vale do
Jequitinhonha.

Entidade Proponente: FECAJE - Fed. Entid. CuIt. Artísticas do Vale
Jequitinhonha

Representante: Mauro Pereira Chaves
Subscrevem esta proposta:
Presidente CBH-Araçuaí
IEF
ITA VALE
Sindicato dos Trabalhadores de Medina
Casa da Juventude
Sindicato dos Trabalhadores de Berilo

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 170/2003
Proposta: Criação de projetos para captação de água de chuva e

construção de barragens para perenização de córregos para uso
humano e na agricultura familiar, de modo a aumentar a
disponibilidade de água para a população rural.

Entidade Proponente: EMATER MG
Representante: Danilo Alvarenga

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 171/2003
Proposta: Construção de pequenas barramentos nos municípios

com problemas de água.
Entidade	Proponente:	Sindicato dos Trabalhadores	de

Medina/ITAVALE
Representante: Márcio Pereira da Silva
Subscrevem esta proposta:
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Prefeitura de Ponto dos Volantes
FECAJE
Casa da Juventude

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°17212003
Proposta: Implantação de sistemas de captação e tratamento de

esgoto sanitário em localidades com concessão da Copasa nos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri.

Entidade Proponente: Secretaria M. de Obras de Araçuaí
Representante: Darlane R. Nepomuceno
Subscrevem esta proposta:
Prefeitura Municipal de Comercinho
UFMG
SER - de Araçuaí
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
SMS - ltaobim
Acia Associação do Comércio e Indústria de Araçuai
CIS/Mede - Araçuaí
Prefeitura Municipal de Francisco Badaró

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 173/2003
Proposta: Criação de casas populares. Reforma e melhoria de

unidades habitacionais.
Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de ltaobim
Subscrevem esta proposta:
ASCAI
Casa da Juventude
Prefeitura Municipal de Araçuaí - Departamento de Assistência

Social
Secretaria Municipal de Saúde de Araçuaí

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 174/2003
Proposta: Melhoria habitacional para pessoas carentes e sem teto.
Entidade Proponente: Prefeitura e Câmara Municipal de Turmalina
Representante: José Maria Gomes da Silva e Messias Eustáquio

Farias
Subscrevem esta proposta:
CAV
Secretaria Municipal de Agricultura
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Secretaria Municipal de Saúde
Vereador José do Socorro

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 175/2003
Proposta: Implantação de oficinas de capacitação.
Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Itaobim
Representante:
Subscrevem esta proposta:
ASCAI
Casa da Juventude
Prefeitura Municipal de Araçuaí - Departamento de Assistência

Social
Secretaria Municipal de Saúde de Araçuaí

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 17612003
Proposta: Criação de cursos de profissionalização para jovens e

desenvolvimento de projetos para geração de renda com as famílias,
valorizando as potencialidades dos municípios.

Entidade Proponente: Casa da Juventude
Representante: Maria Aparecida Queiroz
Subscrevem esta proposta:
STR - Medina
FECAJE
IEF
Secretaria Municipal de Saúde de ltaobim

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 17712003
Proposta: Garantia de recursos financeiros previstos para o Projeto

Núcleo de Artes, Ofícios e Oportunidades Profissionalizantes do Vale
do Jequitinhonha - NAOOP/VJ, favorecendo a formação de jovens e a
criação de novos nichos de mercado (produção artesanal de tambores
e instrumentos musicais, trabalhos em ferro e cerâmica, designer e
moda Jequitinhonha).

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí
Representante: Sebastião Rocha
Subscrevem esta proposta:
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento
Banco de Êxitos 5/A
UFMG
FEVALE

WC



319
Prefeitura Municipal de Pontos dos Volantes
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Comercinho

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 178/2003
Proposta: Apoio à juventude na criação de pequenas e médias

empresas e ampliação do acesso ao 1 o emprego.
Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria

e Comércio de Salinas
Representante: Patrícia Guimarães

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 179/2003
Proposta: Que os bancos gerenciadores dos recursos do PRONAF

sejam menos burocráticos e ofereçam mais oportunidades aos
pequenos agricultores.

Entidade Proponente: STR - Itinga
Representante: Maria Lourdes Alves
Subscrevem esta proposta:
EFA de Virgem da Lapa
AMOVAGE - Itinga
AMAI - Itinga
STR - Medina

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 180/2003
Proposta: Que os recursos para programas sociais não sejam

encaminhados via prefeituras.
Entidade Proponente: AMAI e STR de Itinga
Representante: Emília Terezkha Barbosa Oliveira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 181/2003
Proposta: Implantação de ações voltadas para a geração e auto-

sustentação das famílias. Destinação de recursos financeiros para a
área social.

Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Itaobim
Subscrevem esta proposta:
ASCAI
Casa da Juventude
Prefeitura Municipal de Araçuaí - Departamento de Assistência

Social
Secretaria Municipal de Saúde de Araçuaí

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 182/2003
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Proposta: Construção de uma "Casa de mel", com o objetivo de

armazenar, beneficiar e comercializar o mel produzido pelo Município
de Turmalina e municípios vizinhos, tendo como ponto de referência a
cidade de Turmalina, sede da AAPIVAJE (Associação dos Apicultores
do Vale do Jequitinhonha), devido à potencialidade da região, ao
baixo investimento necessário para a produção apícola e ao crescente
número de agricultores familiares dedicados à atividade.

Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Turmalina
Representante: Messias Eustáquio Faria
Subscrevem esta proposta:
Câmara Municipal Turmalina
Secretaria Municipal Agricultura
CAV

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°183/2003
Proposta: Em termos de proposta estruturante para o campo, o eixo

de desenvolvimento e de intervenção pública não pode ser o
agronegócio, deve ser a reestruturação e o fortalecimento da
agricultura familiar, tendo como pressupostos a reforma agrária, a
arrecadação de terras públicas e devolutas, a agregação de valor e a
agroindustrialização da produção por parte dos próprios agricultores
familiares, na forma do associativismo.

Entidade Proponente: FETAEMG
Representante: Eduardo Nascimento.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°184/2003
Proposta: Criação de Programa Convivência com o Semi-Ando,

fortalecendo ações já existentes, como obras tecnológicas de
captação de água de chuva (barragens subterrâneas, açudes de
médio porte, cisternas, placa), viveiros de mudas e cursos de
formação em gestão dos recursos hídricos e meio ambiente, uma vez
que nenhum dos programas apresentados no PPAG abordou a
convivência com o semi-árido.

Entidade Proponente: Cáritas Diocesana Araçuaí
Representante: Márcio Adriano.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 185/2003
Proposta: Investimento na agricultura familiar, com apoio à reforma

agrária.
Entidade Proponente: STR. Medina
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Representante: Rosiane Rodrigues dos Santos
Subscrevem esta proposta:
Prefeitura de Ponto dos Votantes
FECAJE
Casa da Juventude

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 186/2003
Proposta: Inclusão das microrregiões dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri no Sistema Integrado de Defesa Social - SIDS
Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí
Representante: Eliane Luiz de Almeida
Subscrevem esta proposta:
CPCD
UFMG
FEVALE
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Comercinho
Prefeitura Municipal de Araçuai - AMEJE

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 187/2003
Proposta: Implantação de centros de referência socioeducativos

para atender não só criança e adolescente em situação de
vulnerabilidade psicossocial mas, sobretudo, para proteger a família.

Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Francisco Badaró
Subscrevem esta proposta:
Conselho Tutelar de Araçuaí
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
CONACREJE (Convênio Fundo Cristão Jequitinhonha)
CMAS - Araçuaí
CMDCA - Araçuaí

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 188/2003
Proposta: Construção de centros sócio-educativos.
Entidade Proponente: D. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Representante: Cláudia A. de Oliveira
Subscreve esta proposta:
ASCAI

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°189/2003
Proposta: Construção de abrigos para crianças e adolescentes.
Entidade Proponente: D. ASSISTENCIA SOCIALB
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Representante: Cláudia A. de Oliveira
Subscreve esta proposta:
ASCAI

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 190/2003
Proposta: Implantação de Centro de Referência sócio-educativo

para o atendimento não só da criança e do adolescente, mas,
sobretudo, da família, como forma de resgate da cidadania.

Entidade Proponente: Sec. M. Desenvolvimento Sustentável -
Araçuaí

Representante: Heinrick Nikolaus Busselmann
Subscrevem esta proposta:
UFMG
Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas
Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes
SMS - ltaobim
Prefeitura Municipal de Comercinho
Acia - Associação do Comércio e Indústria de Araçuaí
Prefeitura Municipal de Francisco Badaró

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°191/2003
Proposta: Investimento imediato na implantação de esgotamento

sanitário com tratamento no seu destino final.
Entidade Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Turmalina
Representante: Antônio Gonçalves Nunes
Subscrevem esta proposta:
Prefeitura Municipal de Turmalina
Câmara Municipal de Turmalina
- A Comissão de Participação Popular.

OFICIOS
Do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e

Gestão, informando o recebimento de convite formulado pela
Comissão de Administração Pública para participar de audiência
pública em 4/11/2003. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Marcílio Alves, Presidente da Câmara Municipal de
Governador Valadares, encaminhando cópia de requerimento da
Vereadora Elisa Costa, aprovado por essa Casa, em que solicita
sejam solucionados problemas relativos ao Hospital Municipal de
Governador Valadares. (- A Comissão de Saúde.)
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Do Sr. Marcílio Alves, Presidente da Câmara Municipal de

Governador Valadares, encaminhando cópia de requerimento da
Vereadora Elisa Costa, aprovado por essa Casa, em que solicita a
aprovação de projeto de lei que trata do plano de carreira dos
servidores públicos estaduais. (- A Comissão de Administração
Pública.)

Da Sra. Rosângela Maria Alfenas de Andrade, Presidente da
Câmara Municipal de Ubá, encaminhando cópia de moção de aplauso
pela realização de reunião especial em comemoração ao centenário
de nascimento do compositor Ary Barroso.

Dos Srs. Alcides Flausino Dias, Edno José de Oliveira e Valdir
Manoel de Morais, respectivamente, Prefeito Municipal, Vice-Prefeito
Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Perdizes; e dos Srs.
Haroldo José de Almeida e Gilvânio Gonçalves Borges,
respectivamente, Prefeito Municipal de Estrela do Sul e Diretor do
Departamento de Agropecuária e Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente, manifestando-se contrariamente à aprovação do Projeto de
Lei n° 1.071/2003, do Deputado Rogério Correia. (- Anexem-se ao
Projeto de Lei n° 1.071/2003.)

Do Sr. José Francisco da Silva, Ouvidor da Polícia, em atenção ao
Requerimento n° 915/2003, da Comissão de Direitos Humanos,
informando que o pedido contido nesse requerimento já foi atendido
por meio do Ofício n° 2.826/2003, enviado anteriormente a esta Casa.
(- Anexe-se ao Requerimento n° 915/2003.)

Da Sra. Marlene Oliveira Nery, Defensora Pública Geral (2), em
atenção aos Requerimentos nos 1.381 e 1.382/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, prestando informações relativas aos assuntos
objeto dos referidos requerimentos.

Do Sr. Paulo Emílio Coelho Lott, Chefe de Gabinete do Secretário
de Defesa Social (2), em atenção ao Requerimento n° 947/2003, da
Comissão de Segurança Pública, informando que o assunto objeto do
referido requerimento foi encaminhado ao Comandante-Geral da
PMMG e ao Chefe da Polícia Civil. (- Anexem-se ao Requerimento n°
947/2003.)

Do Sr. Mário Mamede, Secretário Adjunto da Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da República, dando ciência à
Casa do Termo de Convênio n° 37/2003, entre a União e o Estado de
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Minas Gerais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Luís André Muniz, Superintendente de Administração e
Finanças da Agência Nacional de Aguas - ANA -, dando ciência à
Casa da celebração do 3 0 Termo Aditivo ao Convênio ANA n° 5/2001,
firmado entre a ANA e o Estado de Minas Gerais. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do
Governador do Estado, prestando informações a respeito de
requerimento da CPI dos Acidentes Ambientais encaminhado por
meio do Oficio n°2.721/2003/SOM. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Alberto Adhemar do Valie Júnior, Presidente do Sindicato da
Indústria de Laticínios e Produtos Derivados no Estado de Minas
Gerais, manifestando sua posição contrária ao Projeto de Lei n°
578/2003 e solicitando seu arquivamento. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n° 578/2003.)

Do Sr. Almir José da Silva Filho, Presidente do Sindicato da
Indústria de Café do Estado de Minas Gerais, em atendimento a
requerimento da Comissão Especial da Cafeicultura encaminhado por
meio do Ofício n° 2.776/2003/SOM, enviando relação de indústrias
mineiras de café associadas ao Sindicato.

Do Sr. Olindo Assis Martins Filho, Chefe do Laboratório de Doença
de Chagas da Fundação Oswaldo Cruz, solicitando sejam
consignados no orçamento do Estado recursos destinados a essa
Fundação. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.11612003.)

Do Sr. Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras,
agradecendo voto de aplauso pelos 94 anos de fundação dessa
entidade formulado a partir do Requerimento n° 1.395/2003, do
Deputado Doutor Viana.

Do Sr. Geraldo Elias Rolim, fazendo comentários a respeito da difícil
situação dos transportadores de areia de Diamantina, tendo em vista a
proibição da extração manual de areia para a construção civil. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

Questão de Ordem
A Deputada Vanessa Lucas - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Deputada que este
subscreve, na forma regimental, requer a V. Exa. seja encaminhado
ofício ao Governador Aécio Neves, solicitando uma reforma social e
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urbana em todas as vilas e favelas na área da Cidade Industrial de
Contagem, com o objetivo de urbanização e ampla legalização
fundiária, com a competente outorga da escritura pública.

Justificação: A região da Cidade Industrial de Contagem, ocupada
por vilas e favelas, tem, aproximadamente, 300.000 m 2 de exclusão
social. Esse aglomerado se expandiu de forma desordenada, sem
planejamento urbano, e compreende as Vilas Vaquinha, São Vicente,
São Nicodemus, Santo Antônio, Barraginha, entre outras. E
importante salientar que a medida conscientizará os moradores
beneficiados, que passarão a zelar por seu próprio patrimônio,
minimizando as alarmantes estatísticas da grande escalada da
violência naquelas áreas, o que deixa inquieta a população, já tão
discriminada, e a faz ressentir-se da perda do valor representado pela
segurança.

A Prefeitura de Contagem, em parceria com o Governo do Estado, a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MO -, e a
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -, numa atitude
pioneira do Prefeito Ademir Lucas e do Governador Aécio Neves, que
sempre demonstraram preocupação com aquele segmento carente de
Contagem, já trabalham na canalização de córregos e outras vias de
risco para afastar o fantasma da tragédia ocorrida na Vila Barraginha,
que exigiu a retirada das famílias das áreas que representavam risco
iminente.

Com a escritura, as famílias poderão vislumbrar um futuro melhor, já
que a herança mais importante que um pai pode deixar para seu filho
é a segurança de um imóvel próprio e devidamente legalizado.

A drenagem e canalização dos córregos, e a posterior
pavimentação, darão dignidade aos moradores. Os poucos que
tiverem de ser deslocados receberão casa própria. Obrigada.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°45/2003
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Institui a Região Metropolitana de Montes Claros, dispõe sobre

sua organização e funções e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana de Montes

Claros
Art. 1° - Fica instituída a Região Metropolitana de Montes Claros,

integrada pelos Municípios de Montes Claros, Juramento, Francisco
Sá, Capitão Enéas, São João da Ponte, Patis, Mirabela, Coração de
Jesus, São João da Lagoa, Claro dos Poções, Bocaiúva, Glaucilândia,
Guaraciama, São João do Pacui, Campo Azul, Brasília de Minas,
Engenheiro Navarro e Francisco Dumont.

Parágrafo único - Os distritos que vierem a se emancipar por
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana
de Montes Claros também passarão a integrá-la.

Capítulo II
Da Região Metropolitana de Montes Claros

Seção 1
Das Funções Públicas de Interesse Comum

Art. 20 - No planejamento, na organização e na execução das
funções públicas de interesse comum, as ações dos órgãos e a
gestão da Região Metropolitana de Montes Claros abrangerão
serviços e instrumentos que repercutam além do âmbito municipal e
provoquem impacto no ambiente metropolitano, notadamente:

- no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou por
meio de integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos
dos usuários entre os municípios da Região Metropolitana;

II - no sistema viário de âmbito metropolitano, o controle de trânsito,
tráfego e infra-estrutura da rede de vias arteriais e coletoras,
compostas por eixos que exerçam a função de ligação entre os
municípios da Região Metropolitana;

III - no saneamento básico:
a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do

aglomerado metropolitano;
b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e de

atendimento integrado a áreas municipais;
c) a macrodrenagem das águas pluviais;
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IV - no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a

utilização do espaço metropolitano sem conflitos e sem prejuízos à
proteção do meio ambiente;

V - na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à
poluição:

a) a definição de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservação ambiental;
c) a conservação, a manutenção e a preservação de parques e

santuários ecológicos;
d) o incentivo aos maciços florestais na região, com vista ao

suprimento de matéria-prima para o pólo moveleiro e à contribuição
para o processo de seqüestro de CO;

VI - no aproveitamento dos recursos hídricos:
a) a garantia de sua preservação e de seu uso, em vista das

necessidades metropolitanas;
b) a compensação aos municípios cujo desenvolvimento seja

afetado por medidas de proteção dos aqüíferos;
c) a integração e o uso de maneira técnica e racional dos recursos

hidricos da bacia do rio Verde Grande, com vistas à agricultura
irrigada;

VII - na cartografia e informações básicas, o mapeamento da Região
Metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções públicas de
interesse comum;

VIII - na habitação, a definição de diretrizes para a localização de
núcleos habitacionais e para programas de habitação;

IX - na criação de central de abastecimento para a região, precedida
de avaliação do potencial produtivo de cada município, e no
direcionamento da produção programada de horticultura com vista ao
abastecimento metropolitano;

X - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) o incentivo à instalação de empresas na região;
b) o incentivo às pequenas e médias empresas;
c) o incentivo e o estabelecimento de linhas comuns pertinentes ao

fortalecimento do cooperativismo na região;
d) a adoção de políticas setoriais de geração de renda e empregos;
e) a integração com as demais esferas governamentais;
f) a integração da região nos planos estaduais e nacionais de
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desenvolvimento;

g) o incentivo ao desenvolvimento agropecuário e o aprimoramento
das cadeias do agronegócio processadas na região;

h) a promoção de gestões nas esferas estadual e federal para a
definitiva integração da Região Metropolitana de Montes Claros com a
Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de assegurar,
entre outros benefícios, a melhoria das telecomunicações, bem como
a reestruturação e a ampliação da malha rodoferroviária da região
ligada ao transporte intermodal, melhorando, como conseqüência, o
suprimento de matéria-prima e o escoamento da produção;

XI - o planejamento, de maneira integrada e racional, de recursos
disponíveis para o turismo na área de convergência metropolitana;

XII - o fortalecimento da rede de ensino básico e superior da região,
com a adoção de medidas que visem a:

a) ampliação dos cursos regulares ou técnicos voltados para as
necessidades da região;

b) desenvolvimento do ensino profissionalizante de interesse dos
três segmentos econômicos estabelecidos na área metropolitana;

XIII - a definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde
baseada na prevenção, no aparelhamento da rede básica, na
integração das redes pública e privada e na racionalização dos
recursos físicos e humanos à disposição da saúde;

XIV - o aumento da eficácia dos estabelecimentos da Região
Metropolitana, para melhorar a potencialidade e produtividade de
instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e da estrutura
aduaneira;

XV - o fortalecimento do desenvolvimento de tecnópole dentro do
conceito de "cluster".

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que
envolvam área de mais de um município serão coordenados em nível
metropolitano, com a participação dos municípios e dos órgãos
setoriais interessados.

Seção II
Da Gestão

Art. 30 - A gestão da Região Metropolitana de Montes Claros
compete:

- à Assembléia Metropolitana, nos níveis regulamentar, financeiro e
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de controle;

II - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais vinculadas
às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana, no
nível do planejamento estratégico, operacional e de execução;

III - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
Metropolitano.

Seção III
Da Assembléia Metropolitana

Art. 4° - À Assembléia Metropolitana da Região de Montes Claros,
órgão colegiado com poderes normativos e de gestão financeira dos
recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Montes
Claros, compete:

- exercer o poder normativo e regulamentar de integração do
planejamento, da organização e da execução das funções públicas de
interesse comum;

II - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e das entidades
metropolitanas;

III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, do qual farão
parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento
socioeconômico metropolitano, bem como os programas e projetos a
serem executados, com as modificações que se fizerem necessárias à
sua correta implementação;

IV - acompanhar e avaliar a execução do Plano Diretor
Metropolitano em curto, médio e longo prazos;

V - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na
Região Metropolitana de Montes Claros, respeitadas as prioridades
setoriais e espaciais explicitadas no Plano Diretor Metropolitano e em
seus programas e projetos;

VI - promover a compatibilização de recursos provenientes de fontes
distintas de financiamento, destinados à implementação de projetos
indicados no Plano Diretor Metropolitano;

VII - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VIII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
IX - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes

orçamentárias da Região Metropolitana de Montes Claros;
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X - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços

metropolitanos de interesse comum;
XI - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios

que não disponham de capacidade de planejamento próprio;
XII - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios

semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano;

XIII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação da execução do
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e
projetos;

XIV - estimular a participação da sociedade civil na definição dos
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana de Montes
Claros.

Art. 50 - A Assembléia Metropolitana de Montes Claros é composta
por:

- Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana
de Montes Claros;

II - Vereadores às Câmaras dos municípios que compõem a Região
Metropolitana de Montes Claros, na proporção de um Vereador para
cada cinqüenta mil habitantes ou fração;

III - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, por ela indicados;

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, indicados
pelo Governador do Estado;

V - um representante do Poder Judiciário, devendo a escolha recair
sobre Juiz de Direito titular de comarca pertencente à Região
Metropolitana, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais;

VI - quatro representantes do Colar Metropolitano de Montes Claros,
eleitos por seus pares, sendo:

a) dois Prefeitos;
b) dois Vereadores.
§ 1 0 - Os Prefeitos a que se refere o inciso 1 deste artigo indicarão

um suplente, a ser escolhido entre os Secretários Municipais dos
respectivos municípios.

§ 20 - Os membros da Assembléia Metropolitana a que se referem
os incisos II a VI deste artigo terão um suplente, escolhido da mesma

-
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forma que os titulares, para atuar em caso de impedimento destes.

§ 30 - O mandato dos membros da Assembléia será de dois anos,
permitida uma recondução para igual período, ressalvado o disposto
no § 40

§ 41 - A duração do mandato dos Prefeitos corresponderá à de seus
mandatos eletivos.

§ 50 - A participação na Assembléia Metropolitana de Montes Claros
é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

Seção IV
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 6° - Compete ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social da Região Metropolitana de Montes Claros:

- planejar, elaborar e submeter à apreciação da Assembléia
Metropolitana de Montes Claros os projetos integrados de
desenvolvimento econômico e social;

II - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de
interesse da Região Metropolitana de Montes Claros;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem
discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana;

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o
objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na
busca de soluções para os problemas da Região Metropolitana de
Montes Claros.

Art. 70 - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de
caráter consultivo, terá a seguinte composição:

- representantes dos Conselhos Municipais;
II - representantes das empresas da região;
III - representantes das demais entidades associativas.
Parágrafo único - A função de membro do Conselho de

Desenvolvimento Econômico e Social será considerada de interesse
público relevante e não será remunerada.

Art. 8° - A Assembléia Metropolitana de Montes Claros
regulamentará os critérios de escolha dos membros do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana de
Montes Claros, de acordo com o seu regimento interno.

Seção V
Do Colar Metropolitano
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Art. 90 - Os municípios do entorno da Região Metropolitana de

Montes Claros atingidos pelo processo de metropolização constituirão
o Colar Metropolitano e integrarão o planejamento, a organização e a
execução das funções públicas de interesse comum.

Art. 10 - A integração, para efeito de planejamento, organização e
execução de funções públicas de interesse comum, dos municípios
que compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da
Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de Montes Claros,
assegurada a participação do município diretamente envolvido no
processo de decisão.

Capítulo III
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Montes Claros -

FUNJMOC
Art. 11 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

de Montes Claros - FUNMOC -, destinado a apoiar os municípios da
Região Metropolitana na elaboração e implantação de projetos de
desenvolvimento institucional e de planejamento integrado do
desenvolvimento socioeconômico e industrial e na execução de
projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao
desenvolvimento auto-sustentável da região.

Art. 12- São recursos do FUNMOC:
- as dotações orçamentárias;

II - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados que lhe
forem destinados;

III - os provenientes de empréstimos e operações de crédito internas
e externas destinadas à implementação de programas e projetos de
interesse comum da Região Metropolitana de Montes Claros;

IV - a incorporação ao Fundo dos retornos das operações de crédito
relativos a principal e encargos;

V - as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos;
VI - outros recursos.
Art. 13 - Poderão ser beneficiários dos recursos do FUNMOC,

exclusivamente. as Prefeituras e os órgãos públicos da administração
direta e indireta dos municípios integrantes da Região Metropolitana
de Montes Claros e dos municípios do Colar Metropolitano.

Parágrafo único - E vedado ao FUNMOC realizar operação de
crédito, nos termos do art. 35 da Lei Complementar Federal n° 101, de
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4 de maio de 2000.

Art. 14 - O FUNMOC, de duração indeterminada, tem como unidade
gestora a Assembléia Metropolitana e como agente financeiro,
instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela Assembléia
Metropolitana.

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a remuneração
pelos serviços prestados.

Art. 15 - São condições para a obtenção de financiamento ou de
repasse de recursos do FUNMOC:

- a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou
programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com
as normas do Plano Diretor Metropolitano;

II - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do valor do projeto ou programa pelo município, órgão ou
entidade estadual ou municipal ou entidade não governamental
beneficiários do projeto ou programa.

Art. 16 - A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo
FUNMOC será comprovada na forma definida em regulamento pela
Assembléia Metropolitana.

Art. 17 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNMOC
obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964, ou em outra que vier a substituí-ia, bem como às normas gerais
e específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 18 - Aplicam-se ao FUNMOC, no que couber, as normas da Lei
Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 19 - As despesas do FUNMOC correrão à conta de dotação
orçamentária própria.

Capítulo IV
Das Disposições Gerais

Art. 20 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana de
Montes Claros as regras contidas nos arts. 1° a 6 0 da Lei
Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 1993.

Art. 21 - Esta lei complementar em vigor na data de sua publicação.
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Gil Pereira
Justificação: Os incisos do art. 41 da Constituição do Estado
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prevêem que o Estado articulará regionalmente a ação
administrativa, com o objetivo de integrar o planejamento, a
organização e a execução de funções públicas, contribuir para a
redução das desigualdades regionais, assistir os municípios de
escassas condições, para propiciar o desenvolvimento. Este projeto
visa atender a grande expectativa dos municípios que compõem a
denominada Região Metropolitana de Montes Claros, pois sua
constituição possibilitará o grande desenvolvimento daqueles
municípios e certamente diminuirá as desigualdades regionais. Nos
exatos limites da previsão constitucional, referidos municípios
constituem uma mesma comunidade socioeconômica, interligados por
interesses comuns que se polarizam na cidade de Montes Claros.
Todos pertencem ao Polígono das Secas, estão na área de atuação
da SUDENE, são do vale do São Francisco e economicamente
pertencem a chamada Região Metropolitana de Montes Claros.

Por esses motivos e visando principalmente o desenvolvimento da
região Norte do Estado, peço o apoio dos nobres colegas para
aprovação do presente projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.225/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

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

Comunitária do Bairro Ouvidor, com sede no Município de Machado.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Ouvidor, com sede

no Município de Machado, tem por finalidade promover o
desenvolvimento social e econômico dessa comunidade. Para tanto,
busca proporcionar aos associados e seus dependentes atividades
produtivas, integração e bem-estar social.

A documentação apresentada está em consonância com a Lei n°
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12.972, de 27/7/98, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública.

Assim, espero o costumeiro apoio de 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 LEI N° 1.22612003
Dispõe sobre a Política de Saúde Ocupacional para o Servidor

Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Política de Saúde para o Servidor Público do Estado de

Minas Gerais é um conjunto de programas, planos, projetos e ações
de promoção e proteção da saúde, de controle e vigilância dos riscos
advindos das condições ambientais e organizacionais de trabalho, de
prevenção e detecção de agravos, de recuperação e reabilitação da
saúde e da capacidade de trabalho e qualidade de vida, envolvendo
as áreas de Medicina do Trabalho, Segurança do Trabalho e Higiene
Ocupacional.

§ 1° - Deverão ser desenvolvidas ações integradas de assistência,
perícia médica, tratamento, reabilitação física, readaptação
profissional, promoção da saúde ocupacional e prevenção de riscos,
aplicando-se, sempre que pertinentes, as normas e a legislação
referentes ao trabalhador em geral e considerando-se sempre a
implantação planejada de novas tecnologias.
§ 20 - Deverão ser considerados os riscos físicos, químicos,

biológicos, mecânicos, ergonômicos, organizacionais e psicossociais.
Art. 20 - Entende-se por servidor público, para os fins desta lei, todo

indivíduo que exerça atividade laborativa para o Estado, nos três
Poderes, como efetivo, função pública, recrutamento amplo ou
contratado.

Art. 30 - A Política de Saúde Ocupacional para o Servidor Público
tem as seguintes diretrizes:

- estruturação de Sistema de Vigilância dos ambientes de trabalho;
II - estruturação de um Sistema de Informações sobre a saúde

ocupacional do servidor;
111 - estruturação da assistência integral à saúde do servidor;
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IV - desenvolvimento de estudos e pesquisas;
V - desenvolvimento e capacitação de recursos humanos;
VI - criação de Núcleos de Saúde Ocupacional do Servidor;
VII - estruturação de Grupo Executivo Interinstitucional.
Art. 40 - O Sistema de Vigilância desenvolverá ações continuas de

detecção, conhecimento, pesquisa e análise dos fatores de risco no
trabalho, visando a sua eliminação, planejando e executando as
intervenções e as ações preventivas e educativas.

Art. 50 - O Sistema de Informações consolidará as diversas bases de
dados do serviço público e do Sistema único de Saúde, de forma a
disponibilizar as informações numa base única, fornecendo
indicadores da saúde dos servidores, facilitando a marcação de
consultas e a centralização de diagnósticos, e contribuindo para o
processo de planejamento das ações e monitoramento das situações
de risco.

Art. 60 - A assistência integral à saúde do servidor será prestada nos
diversos níveis de atenção da rede de serviços, compreendendo a
reabilitação física, a readaptação profissional, a diminuição de
seqüelas e a reintegração social.

Parágrafo único - Deverão ser assegurados recursos para custeio de
próteses, órteses e auxílios para locomoção.

Art. 70 - Os órgãos e as entidades das administrações públicas direta
e indireta dos Poderes do Estado deverão instituir e manter Núcleos
de Saúde Ocupacional para o Servidor Público, por local de trabalho,
assegurando a participação dos servidores nas decisões que
envolvam a garantia da qualidade das condições de saúde e
segurança dos servidores, individuais e coletivas.

§ 1 0 - Os membros dos Núcleos deverão ser eleitos pelos
servidores, não podendo ser removidos nem transferidos de ofício,
assegurando-se aos sindicatos dos servidores a participação nas
reuniões, sendo-lhes facultado solicitar documentos e acompanhar
inspeções nos locais de trabalho.

§ 3° - Os Poderes do Estado deverão proporcionar aos membros
dos Núcleos a participação em cursos para sua formação.

Art. 80 - Deverá ser criado o Grupo Executivo Interinstitucional da
Política de Saúde Ocupacional para o Servidor Público do Estado de
Minas Gerais, integrado por nove representantes dos Poderes do
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Estado e nove representantes dos servidores, com a atribuição de
promover a integração entre os Poderes do Estado e os diversos
Núcleos.

Art. 90 - Os Poderes do Estado definirão, em sua estrutura, o órgão
ou a entidade responsável pela implantação, pela execução e pela
gestão da Política de Saúde para o Servidor do Estado de Minas
Gerais.

Art. 10- A Política de Saúde Ocupacional para o Servidor do Estado
de Minas Gerais será definida em lei, com a participação dos setores
afins e dos servidores, no prazo de noventa dias da publicação desta
lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de outubro de 2003.
Ricardo Duarte
Justificação: O trabalho realizado pelo setor público em

diversas áreas, tais como saúde, educação, transporte e outras,
implica a exposição a diversos fatores de risco potencialmente
causadores de agravos, doenças, lesões e acidentes.

Esses riscos compreendem tanto os clássicos riscos físicos (calor,
radiação, ionização, ruído, vibração, etc.), quanto os químicos
(medicamentos, produtos de limpeza, etc.), e aqueles relacionados
com a organização do trabalho (esforço físico, posturas, ritmo de
trabalho, produtividade, etc.).

Por essa razão, o Governo do Estado tem o dever de desenvolver
uma Política de Saúde do Trabalhador, destinada aos servidores
públicos estaduais, com o objetivo de promover a saúde dos
trabalhadores, por meio de um leque de ações que incluem o controle
dos riscos existentes nos ambientes, a prevenção de agravos de
relevância epidemiológica, e ações de recuperação e reabilitação
física, psicossocial e profissional.

E dever do Estado, ainda, promover uma nova concepção de
ambiente de trabalho saudável, evitando os fatores geradores de
adicionais de insalubridade, de inúmeras licenças médicas e de
despesas para o Hospital do IPSEMG. Assim, nossa proposta, além
de não representar gastos para o Governo, significará, na realidade,
uma economia considerável para o Estado a médio prazo.
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Lembramos, ainda, que a Lei Complementar n° 64, de 25/3/2002,

que trata do Regime de Previdência do Servidor Público, assinala,em
seu art. 89, que 'a política de saúde ocupacional do servidor público
civil do Estado será definida em lei no prazo de cento e oitenta dias
contados da publicação desta lei complementar".

Apesar de o prazo já ter-se esgotado, o Governo até o momento não
apresentou seu projeto de lei, e as entidades têm trabalhado essa
importante questão em diversos fóruns coletivos, tendo produzido o
texto deste projeto de lei, redigido pela Mesa Estadual de Negociação
do SUS.

Acreditamos que o Governo entenderá que nossa intenção é permitir
que a discussão ocorra e a definição da Política Ocupacional do
Servidor seja uma preocupação e uma realidade, numa
demonstração inequívoca, por parte dos Poderes que aderirem a essa
proposta, da sua política de valorização de seus servidores.

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

PROJETO DE LEI N° 1.227/2003
Declara de utilidade pública a Casa Espírita Humildade e Caridade,

com sede no Município de Andrelândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa Espírita

Humildade e Caridade, com sede no Município de Andrelândia.
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 outubro de 2003.
Dimas Fabiano
Justificação: A Casa Espírita Humildade e Caridade, localizada no

Município de Andrelândia, desenvolve atividades religiosas de
orientação espírita à luz do Evangelho de Jesus. Um de seus objetivos
é a difusão do espiritismo, por todos os meios de comunicação, além
do ensino evangélico-doutrinário a crianças e adolescentes. Destina-
se também à execução dos fenômenos psíquicos, à luz da
Codificação de AlIan Kardec, e à prática de sua doutrina, ou seja,
prestam relevantes serviços religiosos à comunidade local. Para
atingirem esses objetivos, realizam sessões públicas para o estudo da

rÀ



339
doutrina espírita e sessões para obtenção de fenômenos
mediúnicos. Por esses motivos é que solicito aos nobres pares a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.228/2003
Acrescenta o § 13 ao art. 9° da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de

2003.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 90 da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de 2003, fica

acrescido do seguinte § 13:
"Art. 9°- ......................
§ 13 - Os precatórios judiciários de natureza alimentícia em que

figure como titular pessoa com idade igual ou superior a sessenta e
cinco anos terão prioridade de pagamento.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2003.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição que ora apresento tem por objetivo a

priorização dos cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos no
pagamento de precatórios judiciários de natureza alimentar devidos
pelo Governo do Estado. Necessário é ressaltar que muitos daqueles
que esperam pelo pagamento desses precatórios são pessoas idosas,
que por vezes se encontram em más condições de saúde,
necessitando da quitação dessa garantia, já definida como líquida e
ceda pelo Poder Judiciário.

Por considerar justa essa pretensão, peço o apoio dos nobres
colegas 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° 1.229/2003
Declara de utilidade pública a Associação Atelier de Artes e Ofícios

Yara Tupynambá, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atelier

de Artes e Ofícios Vara Tupynambá, 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, 29 de outubro de 2003.
Maria Olívia
Justificação: A Associação Atelier de Artes e Ofícios Vara

Tupynambá é uma associação civil constituída de pessoas físicas,
com a finalidade de desenvolver o conhecimento sobre as artes
visuais, promover pesquisas necessárias ao aprimoramento de seus
associados, promover exposições do trabalho dos artistas plásticos,
promover palestras, debates e cursos relacionados com o trabalho
desenvolvido, participar de convênios e intercâmbios com associações
e entidades que promovam um trabalho de educação dos
trabalhadores, promover o artesanato como forma de melhoria da
renda e executar projetos de assessoramento ou consultoria para
entidades públicas e privadas.

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a
anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.775/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo aos Deputados Federais da região Norte de Minas,
aos Senadores de Minas Gerais e ao Ministro da Integração Nacional
com vistas a que toda a região Norte de Minas seja incluída na área
de atuação da SUDENE.

N° 1.776/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Santo Antônio do Monte pelo transcurso do 128° aniversário de sua
emancipação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.777/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - pelos excelentes serviços prestados ao setor
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agropecuário no Estado. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.778/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Carlos Chagas pelo transcurso do 65 1 aniversário de sua
emancipação.

N° 1779/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Gouveias
pelo transcurso do 50° aniversário de sua emancipação. (- Distribuídos
à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.780/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Companhia de Processamento
de Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE - pela conquista
do II Prêmio Excelência em Governo Eletrônico - Prêmio E - Gov 2003
-, na categoria Governo para Negócios. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 1.78112003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Cooperativa Regional de
Cafeicultores em Guaxupé Ltda. - COOXUPE - pelo transcurso do 46°
aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 178212003, da Deputada Vanessa Lacas, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
realizada reforma social e urbana em todas as vilas e favelas na área
da Cidade Industrial de Contagem, objetivando a legalização fundiária
e a urbanização, com outorga de escritura pública. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 1.783/2003, da. Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a que sejam
estendidos aos Municípios de Entre-Folhas, Pingo D'Agua, Pocrane,
São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta e Taparuba os
benefícios do Programa Quero Ler: Biblioteca para Todos.

N° 1.784/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário Municipal de Saúde com vistas a que se incentive
o funcionamento do pronto atendimento do Hospital Universitário São
José, nesta Capital.

N° 1.785/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que providencie apoio
técnico aos municípios que ainda não executam as ações de saúde da
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mulher, previstas na Norma Operacional de Assistência à Saúde -
NOAS - SUS 01/2002.

N° 1.786/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que apresente proposta
efetiva de contribuição do Estado com o Hospital Universitário São
José, nesta Capital.

N° 1.787/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo aos Presidentes da Frente Parlamentar Nacional de Saúde, da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal com vistas a que se
aprove a lei complementar que regulamentará a Emenda à
Constituição n° 29/2000.

N° 1.788/2003, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que providencie a
realização de estudos para a reabertura do Hotel Previdência de
Araxá e a transferência de sua gestão para a responsabilidade dos
funcionários do IPSEMG.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
Especial do Anel Rodoviário, das Deputadas Maria José Haueisen e
Maria Tereza Lara (2) e dos Deputados Antônio Júlio e outros e Fábio
Avelar.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, de Política Agropecuária, do Trabalho, de Turismo
e de Assuntos Municipais e dos Deputados Antônio Carlos Andrada,
Luiz Humberto Carneiro, Dalmo Ribeiro Silva (2), Leonídio Bouças e
Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.
O Deputado Doutor Ronaldo - O jornal "Estado de Minas" do dia

12/10/2003, trouxe, no Caderno Veículos, matéria de grande
interesse, sob o título "Não contaram para você".

De autoria de Eduardo Aquino, a reportagem aborda o desgaste
prematuro dos motores de veículos e o fenômeno que vem ocorrendo
nos últimos anos com os motores de veículos de várias marcas,
nacionais e importados: o óleo vai se transformando numa espécie de
pasta ou borra e perde a capacidade de lubrificar.

As causas desse fenômeno estão sendo investigadas pelos
especialistas. Alguns atribuem o fato à utilização de combustível
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adulterado e mostram que a alta incidência de oxidação do óleo
está nas regiões em que há histórico maior de gasolina adulterada. De
acordo com um engenheiro da FIAT, as análises de casos, feitas pela
montadora, mostraram que o principal responsável pela borra é o uso
de combustível adulterado, uma vez que, em todos os motores, foram
encontradas substâncias estranhas.

Outra causa seria o uso de óleo lubrificante incorreto. Segundo
explica um especialista, nos últimos anos, foram introduzidos no Brasil
motores de alta tecnologia, que operam em faixas de rotação e
temperaturas mais elevadas, com o objetivo de reduzir a poluição
resultante da queima do combustível.

Essa tecnologia exigiria novos óleos, mais tinos, de viscosidade
mais baixa e com resistência térmica mais elevada, permitindo
períodos de troca mais prolongados. Nos novos motores houve
diminuição do volume do cárter, o que provoca aumento de carga
térmica. Por isso há necessidade de um óleo mais fino.

Finalmente, haveria uma terceira causa para o fenômeno: o prazo
excessivo para a troca do óleo. Há três anos, a maioria dos
fabricantes de veículos registrava no manual a periodicidade da troca
aos 20.0001km rodados. Agora a recomendação é para troca aos
15.000km. Isso, no chamado regime leve, de trânsito livre e fluente,
com velocidade média acima de 601km/h, em cidades com temperatura
média abaixo de 20°C.

No regime severo, que é o do trânsito urbano, caracterizado por
congestionamentos, velocidade média abaixo de 60km/h, percursos
com menos de 15 minutos e transportando-se mais de três ocupantes,
o prazo para a troca de óleo se reduz à metade; passa para 7.5001km
ou 12 meses de uso do veículo da marca Fiat, e 10.0001km ou 12
meses das marcas Ford e Peugeot.

Portanto, é preciso não perder de vista esses prazos, para evitar a
oxidação, que pode levar à perda do motor. Mas é urgente que se
aprofundem às estudos para definir melhor a causa do fenômeno do
adensamento do óleo; e mais, que as montadoras incluam nos
manuais observações quanto ao problema e recomendações sobre o
procedimento adequado do proprietário. E imprescindível também que
as autoridades intensifiquem a fiscalização nas distribuidoras e nos
postos de combustíveis, para coibir a fraude e a adulteração.
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Mas a preocupação dos motoristas não é só com o óleo e com o

combustível: as estradas estão muito perigosas. Na BR-040, por
exemplo, há trechos em que se registram altos índices de acidentes.
Em 9/1012003, a comunidade interditou as pistas da rodovia por cerca
de 40 minutos, na altura do Km-438, em Paraopeba, a 100km de Belo
Horizonte. A manifestação teve o objetivo de sensibilizar as
autoridades federais para a necessidade da duplicação de 45km
daquela rodovia, de Sete Lagoas até o trevo de Curvelo. Esse trecho
é considerado pela Polícia Rodoviária Federal como um dos que
registram grande número de acidentes.

Os manifestantes prepararam também um abaixo-assinado, com
cerca de 5 mil assinaturas, que foi encaminhado à bancada mineira na
Câmara dos Deputados, pedindo a inclusão no orçamento de 2004
dos recursos necessários à duplicação daquele trecho. Entre os que
assinaram o documento e que estiveram presentes ao ato público
estão lideranças comunitárias, comerciantes, moradores das áreas
próximas à rodovia, além de familiares das inúmeras vitimas de
acidentes na região.

No último dia 2, Dia de Finados, a população de Paraopeba voltou a
se mobilizar, ocupando novamente a rodovia, em memória dos que ali
faleceram, clamando por providências. Segundo dados da Polícia
Rodoviária Federal, de janeiro a julho deste ano foram registrados,
nesses 45km de rodovia, 139 acidentes, com 62 feridos e 8 mortes.

Há poucos dias, registrou-se ali mais um grave acidente, com três
mortes, aumentando tristemente a estatística oficial.

Também na BR-040, nas proximidades do CEASA, os acidentes se
repetem. Na semana passada, nos dias 27 e 29, ocorreram dois
atropelamentos, que motivaram um protesto de moradores e
estudantes da região, que exibiam faixas pedindo uma passarela para
pedestres.

O pedido dessa passarela foi o meu primeiro requerimento nesta
Casa e tive oportunidade de encaminhá-lo ao Ministro dos
Transportes. Trata-se de obra inadiável e que poderá evitar muitas
mortes.

O trecho da BR-040 entre Sete Lagoas e o chamado Trevão em
Curvelo recebe hoje um grande volume de veículos, pois ali é caminho
para Montes Claros, Diamantina, Corinto, Curvelo e para a Bahia,
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passando pelo Norte de Minas. Isso sem contar o destino final da
rodovia, que é Brasília, passando por grandes cidades do Noroeste
mineiro.

Além dos veículos de passeio, a rodovia recebe intenso trânsito
pesado, de caminhões e carretas do transporte de cargas. Não é raro
encontrar naquele trecho caminhões de carvão tombados às margens
da pista e carretas avariadas em conseqüência dos inúmeros buracos.

Há de se considerar ainda a movimentação que decorre do turismo,
a começar da gruta de Maquiné até a cidade histórica de Diamantina,
passando pelas águas quentes de Santa Bárbara.

Portanto, desejo associar-me aos manifestantes de Paraopeba e
solicitar aos meus pares o valioso apoio nesse pleito pela duplicação
da BR-040. Apelo aos nobres Deputados Federais por Minas para que
procurem garantir os recursos orçamentários para essa obra urgente e
indispensável.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. pelo
seu pronunciamento. Ouvi atentamente tópicos extremamente
importantes, especificamente o da duplicação da BR-040, que
interessa a todos. Louvo a sua idéia de reforçar essa solicitação de
empenho dos Deputados Federais e dos Senadores, pois o recurso
realmente tem de vir do Ministério dos Transportes.

Nos quatro anos da primeira legislatura, eu e vários Deputados,
principalmente do Centro-Norte mineiro, fomos a Brasília para cobrar.
Demos entrada a processos no Ministério Público questionando a
responsabilidade pelas mortes e pelos acidentes devido à
precariedade das estradas do Sul de Minas e do Triângulo,
principalmente da BR-040 e da BR-135.

Com muita lucidez, V. Exa. aborda, mais uma vez, esse assunto,
pedindo a inclusão de recursos no orçamento para aplicação na BR-
040 até o "trevão" de Curvelo, em Sete Lagoas, aliás, isso é uma
promessa antiga. Dois Ministros que trouxemos percorreram esse
trecho e viram os buracos, mas nada fizeram; porém, com o Ministro
Anderson Adauto, no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, vejo uma
diferença. Durante a semana transito nesse trecho por várias vezes,
pois sou morador de Curvelo. A estação das chuvas está iniciando-se,
e, pela primeira vez, observo uma melhoria na BR-135 e em alguns
lugares da BR-040, aliás, recuperou-se totalmente o trecho da BR-040
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de Felixiándia até Curvelo. Foi um trabalho extraordinário realizado
pela EGESA com autorização do Ministério dos Transportes, por meio
do Ministro Anderson Adauto, a quem parabenizo.

Há as operações tapa-buracos da BR-1 35. A manutenção é razoável
e muito boa, tapando-se os buracos antes das chuvas. Espero que, se
for necessário, durante o período das chuvas, o DER, junto com o
DNIT, tape esses buracos, para que não ocorram acidentes como nos
anos anteriores.

Agradeço ao Ministro Anderson Adauto. Os moradores da região
Centro-Norte de Minas estão muito satisfeitos. Abriu-se licitação para
a restauração da BR-135 desde o 'Irevão" até Montes Claros. A
promessa agora está sendo cumprida.

O Deputado Doutor Ronaldo - Obrigado. Há pouco mais de um mês,
levei um documento ao DNIT de Belo Horizonte, solicitando a
desobstrução das canaletas por onde passa a enxurrada. Nós, que
somos motoristas, sabemos da gravidade nas pistas, porém não se
realizou esse trabalho, que não gasta asfalto, mas apenas enxada e
carrinho para retirar o lixo.

Por fim, senhoras e senhores, volto a um tema que há algum tempo
ocupa as minhas atenções. Refiro-me à situação em que se
encontram os hospitais públicos em nosso Estado, especialmente a
situação da Santa Casa de Belo Horizonte.

Em 13 de agosto deste ano, realizou-se, a meu requerimento,
audiência pública da Comissão de Saúde para debater o assunto. Os
representantes do sindicato e dos funcionários, em greve naquela
ocasião, compareceram, mas a diretoria da Santa Casa nem sequer
se fez representar.

Diante da insensibilidade da diretoria ao convite desta Assembléia,
requeri, juntamente com outros 25 Deputados, a instalação de uma
CPI para a apuração de fatos de relevante interesse para a vida
pública e para a ordem social do Estado. Isso porque a paralisação
das atividades do hospital e a retirada de aparelhos, que a empresa
credora Siemens AG pretendia na época, punham em risco o
atendimento de milhares de pacientes do SUS.

Na justificação do mencionado requerimento, argumentávamos que
a comoção social que resultaria da suspensão do atendimento pela
Santa Casa traria graves conseqüências à ordem social, à saúde da
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população e à paz pública.

Agora aí está a tragédia anunciada. A justiça do Rio de Janeiro deu
ganho de causa à Siemens, e em breve a empresa estará novamente
tentando retomar a aparelhagem.

Com os salários em atraso mais uma vez, os funcionários estão em
alerta de greve. Estão cansados de esperar que lhes sejam
reconhecidos os direitos básicos do trabalhador, entre os quais o
pagamento de salários. Mas, como sempre acontece, é o carente que
sofre, sem a assistência à saúde e a internação.

Cumprimento os funcionários pela paciência com que vêm
aguardando a solução e todos os médicos da Santa Casa, que
trabalham sem os recursos necessários e se esforçam por cumprir o
juramento que fizeram.

Quando se comemora o Dia do Médico, faço dos médicos da Santa
Casa o emblema da nossa categoria, e é na pessoa de cada um deles
que homenageio todos os colegas médicos. Muito obrigado.

* Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

público que nos assiste pela TV Assembléia, retorno à tribuna nesta
tarde para falar mais uma vez sobre a insegurança pública que a
população continua vivendo no Estado de Minas Gerais. Desta vez
ocupo a tribuna com um pouco mais de prazer, tendo em vista os
últimos episódios que ocorreram no confronto entre a Polícia Militar e
a Polícia Civil e marginais que continuam a incomodar e aterrorizar a
população. Antes de ontem, no dia 3 de novembro, marginais
tentaram assaltar uma agência do Banco ltaú na cidade de Contagem,
pouco antes das 4 horas da tarde. Para a felicidade dos clientes e da
população, naquele momento dois policiais militares se deslocaram
imediatamente, chegando ao local em tempo hábil. São eles o Cabo
Roberto Carlos Alves Silva Durval, de 32 anos, e o Soldado Willian
Cândido Siqueira, de 38 anos, lotados na ia Companhia de Missões
Especiais. Nesse episódio, um assaltante morreu e quatro foram
presos. Segundo levantamento da Polícia Militar, uma semana antes
os marginais chegaram a filmar a agência, para depois planejar a
ação criminosa contra o estabelecimento bancário. Foram presos
nessa ocorrência policial: Júlio César da Silva, Alderico Aparecido dos
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Santos, Jorge Rosa da Silva e Claudiomar Fernandes Marques. No
confronto veio a falecer o marginal chamado José Geraldo, que tinha
várias passagens pela polícia. Portanto, quero aqui, Sr. Presidente,
exaltar a ação da polícia. O jornal 'Estado de Minas", no caderno
"Gerais", de terça-feira, dia 4 de novembro, publica: "PM mata
assaltante de Banco". Os ecos desta tribuna estão chegando aos
policiais que estão no combate ao crime. Não podemos continuar
perdendo tantos policiais no confronto com bandidos. Infelizmente,
somente este ano já perdemos 26 policiais, sendo 6 da Polícia Civil,
17 da Polícia Militar e 2 Bombeiros. Dos 26 policiais, 25 foram mortos
na Região Metropolitana. Apenas um policial teve sua vida ceifada no
confronto com marginais em Teófilo Otôni.

Sr. Presidente, senhores que nos assistem, reafirmo que sou
extremamente legalista. Há 15 dias, disse que o policial deveria
aproveitar o princípio da oportunidade que a lei lhe faculta no que diz
respeito a excludente de criminalidade. O policial não pode esperar
receber um tiro na testa para depois reagir, não pode esperar o
bandido atirar primeiro.

A lei diz: "Entende-se por legítima defesa quem usa moderadamente
os meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente".
Trata-se de um dos excludentes de criminalidade. Se as Polícias
Militar e Civil agem com resposta imediata, estamos tendo uma ação
da mais absoluta legalidade. Volto a repetir que os nossos policiais
não podem esperar o marginal atirar. Se sacar a arma contra o
policial, a intenção é matá-lo.

Não podemos deixar que a vida dos guardiões da sociedade, dos
nossos homens de bem, continue sendo ceifada.

O Deputado Antônio Genaro (em apar te)* - Deputado, parece-me
que V. Exa. se está referindo ao direito putativo.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Exatamente, Deputado Antônio
Genaro.

E isso que pregamos da tribuna. Disse que o nosso policial civil ou
militar, que está no combate ao crime, no dia-a-dia, sabe o que esses
fatos significam, porque custa caro uma vida. Tivemos essa
experiência por vários anos, quando trabalhávamos no patrulhamento.
Sabemos quantos companheiros perdemos ao longo desses anos.

E preciso deixar claro que o policial tem de utilizar aquilo que a lei
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faculta. Na medida em que o marginal saca uma arma para o
policial, o policial tem que sacar a arma também, mas para matar o
indivíduo, para que cesse qualquer tipo de agressão.

Parabenizamos os policiais que participaram de uma ocorrência
ontem, no Bairro Fonte Grande, na região de Contagem, em que o
Soldado Nilson Gomes da Silva, de 28 anos, lotado na P Companhia
de Missões Especiais dessa cidade, recebeu tiro nas mãos. Em
entrevista, o Soldado disse que ele e seus companheiros só atiraram
porque foram recebidos a tiros durante a abordagem suspeita.
Segundo ele, não morreu nenhum PM porque a mão de Deus lhes
poupou de uma fatalidade.

Nesse episódio, tivemos a felicidade de a Polícia Militar ter agido no
estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de um direito,
agindo em legítima defesa, própria e de terceiro. Nesse confronto,
morreram mais dois marginais. Isso é para mostrar, desta tribuna, o
enfrentamento pelo qual passam esses policiais no dia-a-dia do
trabalho. Mostra ainda a capacidade e a ousadia dos marginais, cada
vez maiores, para enfrentar o aparato policial.

Temos tomado conhecimento do que tem ocorrido nas fronteiras do
Estado, como em São Paulo, onde policiais estão sendo caçados em
seus postos de policiamento ostensivo. De segunda-feira para terça-
feira, morreram dois policiais paulistas, crime atribuído ao Primeiro
Comando da Capital. Em Minas Gerais, nossa polícia faz o Estado ser
respeitado.

Parabenizamos os policiais militares que, em Contagem,
enfrentaram corajosamente aqueles episódios citados. Estamos
fazendo observações sobre uma ação policial legítima e em que os
nossos policiais levaram a melhor no enfrentamento com bandidos.

E necessário que se enalteça o trabalho da polícia. Na semana
passada, tivemos enfrentamento por parte de policiais civis em Betim,
em que mais um marginal veio a falecer.

Portanto, é necessário, em Minas Gerais, deixarmos claro que as
Polícias Militar e Civil não aceitarão, de forma cabisbaixa, a ousadia e
o enfrentamento dos bandidos.

Queremos apelar ao Governador Aécio Neves, ao Dr. Otto Teixeira
Filho, Chefe da Polícia Civil, e ao Cel. Sócrates Edgard dos Anjos,
Comandante-Geral da Polícia Militar, que vigiem, planejem e
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executem ações nas fronteiras deste Estado com o Espírito Santo,
Rio de Janeiro e São Paulo, para que os bandidos não as
transponham e estabeleçam em Minas Gerais facções criminosas,
como o Comando Vermelho, existente há mais de 15 anos, e o PCC,
criado recentemente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara
A Deputado Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Sargento

Rodrigues, gostaria de me solidarizar com V. Exa. no que diz respeito
à preservação da vida dos policiais. Entretanto, queremos preservar a
vida de todos os cidadãos. Por isso, muitas e muitas vezes,
precisamos cobrar a mudança no sistema penitenciário deste País, a
fim de torná-lo espaço de reeducação, de forma a não representar
escola do crime para os detentos. E lógico que isso constitui problema
social gravíssimo. Também é necessário que seja adotada ação
preventiva, por meio de políticas públicas, sobretudo com crianças e
jovens abandonados, para que seja impedida a formação de
criminosos.

Como V. Exa. disse, em Betim, no Bairro Duque de Caxias, houve
um assalto, quando policiais mataram assaltantes. Queremos chegar
um dia a esta Casa e comemorar não ter ocorrido morte de nenhum
cidadão brasileiro. Temos de unir esforços para não chegarmos ao
ponto de precisar matar assaltantes. Que possamos acabar com eles,
não os matando, mas acabando com as causas dos assaltos. Trata-se
de questão preventiva, como disse, não apenas de investimento nas
crianças, nos jovens e na educação, mas também de reeducação dos
que já cometeram algum crime.

De forma alguma quero que os policiais sejam mortos. No entanto,
não podemos começar a considerar normal a morte de quem quer que
seja, pois temos de construir a vida. Devemos unir esforços para isso,
cobrando do Governo do Estado e do próprio Governo Federal ação
conjunta com os Governos municipais. As mortes de policiais ou de
trabalhadores e a formação de assaltantes poderão ser evitadas, pois,
antes que isso ocorra, o poder público deverá agir. Muito obrigada.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço o aparte da nobre
Deputada Maria Tereza Lara, mas lamento a não-concretização das
políticas públicas sociais, que todos querem, principalmente aquelas
voltadas às crianças de 3 a 8 anos, para que, daqui a uma dezena de
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anos, não as vejamos transformarem-se em infratores da lei e
fazerem esse enfrentamento.

Obviamente, hoje, temos uma situação concreta: na semana
passada, houve 47 homicídios na Região Metropolitana, motivando
este parlamentar a apresentar requerimento, em que solicita a
presença nesta Casa dos Delegados seccionais da Polícia Civil e dos
Comandantes dos batalhões da Região Metropolitana, para
discutirmos junto com os executores da segurança pública a maneira
de fazer esse enfrentamento e a prevenção desse tipo de crime.

Entendo que a realização de políticas públicas, da forma como V.
Exa. mencionou, não se dá a curtíssimo prazo, mas a médio e longo
prazos de investimento. Acredito que esse é o caminho, não existe
outro. Porém, neste momento, o cidadão clama por uma resposta
imediata.

O cidadão quer uma resposta imediata do Legislativo, do Executivo,
do Judiciário, das polícias, do Ministério Público e do Governo do
Estado. E o Executivo, na ponta da linha, é representado pelas
Polícias Militar e Civil, as quais parabenizo pelo atuação corajosa
nessas duas últimas semanas. São eles nossos guardiões, aqueles
que, enquanto dormimos, durante a madrugada, patrulham as ruas e
fazem nossa segurança. Estão de parabéns, pois, nesses três últimos
episódios, fizeram um enfrentamento corajoso e tiveram a felicidade
de levar a melhor.

Sabemos que o maior bem é a vida e temos de fazer de tudo para
preservá-la, mas temos de lutar, sobretudo, pela vida daqueles que
não estão atentando contra a vida de outros. Se atentam contra a vida
de um policial, estão atentando contra o último obstáculo ali colocado
pelo Estado: o seu braço armado. A resposta foi imediata, e os
policiais civis e militares estão de parabéns por fazerem o
enfrentamento e matarem os marginais, em defesa própria e de
terceiros.

E assim que queremos a Polícia Civil e a Militar do nosso Estado:
não se acovardando nem ficando com medo, mas fazendo o
enfrentamento sem deixar, em momento algum, que o marginal atire
primeiro e tire a vida de algum policial.

Parabenizo-os por sua ação e espero que este pronunciamento
tenha ecos nos bastidores, na ponta da linha, chegando àqueles que
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carregam a polícia no dia-a-dia.

* - Sem revisão do orador.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia e imprensa, neste
momento faremos uma homenagem especial às mulheres na pessoa
de uma mulher corajosa que esteve conosco até ontem, a escritora
Rachei de Queiroz. Homenageando-a, queremos incentivar todas as
mulheres mineiras e brasileiras a darem sua contribuição para
construirmos a sociedade com que sonhamos, em que nossos direitos
sejam garantidos e possamos defender o espaço de liberdade de
expressão e a criatividade.

Peço licença a Manuel Bandeira, que tão bem soube traduzir a
grandeza dessa mulher de fibra, de coragem e de tanta sensibilidade
que foi Rachei de Queiroz. Esta é uma oração a uma mulher das mais
relevantes do século XX, presente nessa realidade brasileira, por meio
das crônicas e de seus romances, marcando essa trajetória pessoal e
coletiva com sua grande personalidade.

Vem agora o poema de Manuel Bandeira em homenagem a essa
mulher e a cada mulher deste País: 'Louvo o Padre, louvo o Filho, / o
Espírito Santo louvo. / Louvo Rachei, minha amiga, / nata e flor do
nosso povo. / Ninguém tão Brasil quanto ela, / pois que, com ser do
Ceará, / tem de todos os Estados / do Rio Grande ao Pará. / Tão
Brasil: quero dizer / Brasil de toda maneira brasílica, brasiliense, /
brasiliana, brasileira. / Louvo o Padre, louvo o Filho, / o Espírito Santo
louvo. / Louvo Rachei e, louvada / uma vez, louvo-a de novo. / Louvo
a sua inteligência, / e louvo o seu coração. / Qual maior?
Sinceramente, / meus amigos, não sei não. / Louvo os seus olhos
bonitos, / louvo a sua simpatia. / Louvo a sua voz nortista, / Louvo o
seu amor de tia. / Louvo o Padre, louvo o Filho, / o Espírito Santo
louvo.! Louvo Rachei, duas vezes! louvada, e louvo-a de novo.

Louvo o seu romance: "O Quinze" / e os outros três; louvo "As Três
Marias" especialmente, / mais minhas que de vocês. / Louvo a
cronista gostosa. / Louvo o seu teatro: "Lampião" / e a nossa "Beata
Maria"! mas chega de louvação, / porque, por mais que a louvemos,
nunca a louvaremos bem. / Em nome do Padre, do Filho e do Espírito
Santo, amém.".

Com esse poema de Manuel Bandeira, prestamos uma homenagem
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a essa mulher que representou todas as mulheres e que continuará
representando, por intermédio das suas obras e da sua lembrança.

Foi uma das primeiras mulheres a compor o primeiro time das letras
brasileiras, e a primeira a ocupar uma vaga na Academia Brasileira de
Letras. Teve um engajamento precoce. Filiou-se ao PCB. Com  estilo
polido, simpático, mas fechado, Rachei de Queiroz revelou, aos
poucos, ao longo da sua vida, seu vasto conhecimento sobre
personalidades literárias brasileiras e fatos históricos que presenciou.

Dividida entre a literatura e o jornalismo e vivendo entre o Rio e o
sertão de Quixadá, a escritora parecia uma árvore atravessando o
século, firme e forte como os mandacarus. Faleceu aos 92 anos.
Imaginemos quão avançada foi e quantas estradas pôde abrir para
nós, mulheres deste País, como participante da política partidária em
uma época em que havia enorme discriminação contra a mulher.

Lúcida até seus últimos dias de vida, a escritora só recentemente
deixou de escrever crônicas semanais, publicadas em vários jornais,
como o "Estado de Minas".

Gostava de contar sobre "O Quinze", que escreveu à luz de lampião
e a lápis, em pleno sertão de Quixadá, onde vivia com a família.
Faleceu ontem, dia 4 de novembro. E para nós, mulheres, um
testemunho da participação do poder e da nossa força na sociedade.

Aproveito este momento para falar sobre um fato ocorrido nesta
Assembléia Legislativa. Nós, mulheres, temos de ocupar 50% do
espaço de poder para colocá-lo a serviço e para que haja democracia
com justiça, inclusive na questão do gênero. Ao lado dos grandes
companheiros homens, temos de exercer a nossa missão. Com  a
nossa sensibilidade, devemos avançar na aplicação das políticas
públicas, a fim de que a sociedade faça justiça a tantas crianças,
jovens, idosos e famílias, construindo uma sociedade mais feliz, sem
violência e sem assassinatos de policiais e de cidadãos brasileiros.

Apresentamos nesta Casa, em nosso primeiro mandato, quando
suplentes, e reapresentamos no mês de março deste ano um
requerimento à Mesa Diretora para que fosse considerada a questão
do gênero nos chamamentos desta Casa e nos documentos. Isso
parece ser algo simples e insignificante. Soubemos que um professor
teve a capacidade de criticar esse requerimento da iniciativa de toda a
bancada feminina desta Casa.
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Ora, é uma atitude apenas simbólica para mostrar que nós,

mulheres, também queremos ser consideradas, ser companheiras na
construção do espaço político.

Fizemos uma pesquisa no Congresso Nacional, esta semana, com o
objetivo de saber se, naquela Casa, há legislação que garanta essa
questão de gênero. Há bastante tempo, nas locuções e chamadas,
considera-se a questão de gênero, pronunciando-se: Sras.
Deputadas, Srs. Deputados. Por incrível que pareça, todas as
pessoas que responderam à pesquisa disseram que não existe
legislação. Um dos funcionários disse, entre aspas, "que há apenas
uma cortesia com as mulheres." Porém, não queremos cortesia, mas
garantir nossos direitos.

Ficamos felizes ao saber, por intermédio do Presidente desta Casa,
Deputado Mauri Torres, que essa determinação foi aprovada pela
Mesa e, ainda esta semana, por meio da assessoria, será publicada
no diário oficial. Todos os setores desta Casa deverão cumprir essa
norma, que determina a consideração das questões de gênero
também nos documentos. Apesar de termos, nesta Casa, Deputados
e Deputadas, recebemos nossos documentos, ofícios, carteira, nos
quais consta: Deputado.

Como já registramos, a grande maioria de assessores desta Casa
são mulheres, competentes tanto quanto os homens. Por isso, creio
que haverá grande sensibilidade a fim de colocarmos em prática essa
norma, que é apenas, como já disse, um ato simbólico, demonstrando
que queremos, estaremos e estamos ocupando nosso espaço para
ajudar a construir a sociedade com que tanto sonhamos. E oportuno
fazer esse registro no momento em que não perdemos a companheira
Rachei de Queirós, pois ela continuará viva por meio de suas obras.
Temos fé. Certamente ela está no Paraíso, continuando sua vida.

Agradecemos, de público, às Deputadas desta Casa por essa ação
conjunta, suprapartidária, de valorização das mulheres. Queremos
transferir essa homenagem e nossa ação a todas as mulheres
mineiras. Encerro registrando o nome das Deputadas desta Casa,
aqui presentes: Marília Campos, Ana Maria Resende, Lúcia Pacífico,
Presidente da Comissão da qual faço parte, Maria José Haueisen,
Cecília Ferramenta, Vanessa Lucas, Maria Olívia e Jô Moraes, que faz
parte do nosso Bloco PT-PCdoB. Agradecemos ainda aos colegas
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Deputadas que compreenderam a significado de nossa ação e
aceitaram essa medida como simbolismo de respeita ao papel da
mulher. Nossa responsabilidade aumenta agora porque temos de
continuar e ampliar cada vez mais nossa ação política em benefício do
povo mineira. Obrigada a todos os que contribuíram.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.
• Deputado Arlen San tiago* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaríamos de trazer à lembrança o jornalista Paulo César de
Oliveira, filho de Décio Lopes de Oliveira e D. Elza Silva Lopes de
Oliveira.

Nascido em Belo Horizonte, passou sua infância e adolescência em
Montes Claros. Iniciou sua carreira na extinta "Gazeta do Norte".
Posteriormente, substituiu por um período o colunista Laércio
Pimenta, o saudoso Lazinho do "Jornal de Montes Claros". Em 1965,
voltou para Belo Horizonte, quando conheceu Marcos Souza Lima,
que, na época, trabalhava no "Jornal da Cidade", e passou a colaborar
em sua coluna. A partir daí, foi praticamente adotado pelo saudoso
jornalista Joffre Alves Pereira.

Na Capital mineira, passou praticamente por todos os veículos de
comunicação impressa. Trabalhou no antigo "Diário", transferiu-se
para o "Diário de Minas?' e, posteriormente, para o "Diário do
Comércio" e o "Jornal de Casa". Em 1978 foi convidado por Camilo
Teixeira da Costa, do "Estado de Minas", para lançar o caderno "Fim
de Semana" e publicar uma coluna diária no "Diário da Tarde". Em
2000 foi para o jornal "Hoje em Dia", onde edita o caderno "Domingo"
e tem uma coluna diária no caderno "Minas". Em 2001, criou a revista
"Encontro", de circulação mensal, publicação que une notícias e
eventos da sociedade e reportagens de interesse da comunidade,
além de textos de cronistas renomados.

Seus filhos são os amigos Paulo César Alkimim Lopes de Oliveira e
Gustavo César Alkimim Lopes de Oliveira. A você, Paulo César, nossa
homenagem pelo excelente trabalho, pela excelente qualidade da
revista, por mais um ano de vida.

Ocupo esta tribuna para tratar de um assunto que está assumindo
contornos de dramaticidade. Falo da situação dos sem-terras
acampados no Norte de Minas. A situação na região é explosiva, e as
condições de vida dos acampados é simplesmente deprimente.
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Sem assistência, com dificuldades para sobreviver, esses

acampados são o retrato fiel da forma como a problemática da
reforma agrária vem sendo tratada. Enfrentam o risco de um confronto
direto com os proprietários rurais, também vítimas do descaso com o
problema agrário e em constante tensão pela possibilidade de terem
suas propriedades rurais invadidas por aqueles que sonham com um
pedaço de terra para sustentar suas famílias.

De um lado, um grupo de vítimas de um processo histórico de
exclusão social; do outro, um grupo de proprietários rurais que têm o
direito à propriedade e que também são vítimas de políticas
equivocadas, muitos deles em estado pré-falimentar, atingidos por
uma política econômica que pune aqueles que produzem. E esses
grupos, aparentemente antagônicos, mas que têm no abandono do
Governo um ponto de convergência, estão prestes a se confrontarem
fisicamente.

E nós, o que fazemos?
E preciso que nós, que temos a responsabilidade da representação

popular, busquemos uma solução para o problema do Norte de Minas,
que, com certeza, não é diferente dos existentes em outras regiões
mineiras e do Brasil. A busca de soluções exige disposição. Acima de
tudo, disposição para abrir mão dos atos de bravata e de demagogia
que, se rendem espaços na mídia, servem apenas para agravar uma
situação já muito tensa.

E preciso agir sem visões eleitoreiras, pois certamente por este tipo
de ação é que se agravou o problema da reforma agrária no Estado.
Muitos dos acampados e dos assentados são pessoas recrutadas por
movimentos sociais e partidários, para manifestações políticas.
Muitos, sem nenhuma ligação com as atividades da terra, foram
conduzidos à situação em que se encontram agora e abandonados
depois de satisfazerem os interesses políticos de grupos.

Mas é hora de esquecermos esse lado cruel da questão. E preciso
agir. Aqueles que se dispuserem a participar dessa luta precisam
saber que não teremos uma tarefa fácil. Não há dinheiro. Não há
compromisso com a reforma agrária. Os números da reforma agrária
em Minas são estarrecedores e demonstram bem o descompromisso
do Governo Federal, a que cabe executá-la.

Pasmem, senhores! Este ano foram assentadas apenas 81 famílias
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em todo o Estado. E são 12.800 as famílias cadastradas pelo
INCRA. O orçamento total da União para atender aos projetos do
INCRA no Brasil, este ano, é de R$1.319.000.000,00.

Desse total, estão destinados para Minas R$39.000.000,00. Até
agora, R$26.000.000,00 chegaram ao Estado, que espera
ansiosamente pelos outros R$13.000.000,00, já desconfiado de que
não virão. Mesmo se vierem, outras famílias não deverão ser
assentadas neste ano. Há necessidade de investimentos em infra-
estrutura nos assentamentos já existentes, que não oferecem
condições aos novos proprietários. Cinco deles têm sérios problemas
ambientais. Herança maldita do Governo passado, dirão alguns. E,
pode ser. O que desanima é ver que as perspectivas para o próximo
ano também não são boas. E aí, não existirá a desculpa da herança.

Em 2004, a regional mineira do INCRA pretende assentar 3 mil
famílias, tendo sido que neste ano assentadas 81 e em 2002, 547.
Para isso está pedindo recursos de R$216.000.000,00:
R$187.000.000,00 para a obtenção de novas áreas para
assentamento; R$13.000.000,00 para implantar infra-estrutura - água,
luz, escola, posto de saúde e estradas - no interior dos
assentamentos; R$16.000.000,00 para a recuperação de 30% dos
assentamentos existentes no Estado. Pergunto: em sã consciência,
quem acredita que o Governo Federal vai destinar todo esse dinheiro
para Minas? Quem acredita que a verba para a reforma agrária no
Estado terá um aumento de 600% de um ano para outro?

Mesmo que queiramos ser sonhadores, acreditando que o pedido
mineiro será atendido, apenas 3 mil famílias serão beneficiadas.
Outras 9 mil continuarão à espera do pedaço de terra prometido por
aqueles que buscavam votos apenas. Aos que sonharam com a
verba, mesmo diante de todas as evidências de que ela, no volume
pedido é impossível, uma péssima notícia: o próprio INCRA admite
que se recebesse todo esse dinheiro não teria como aplicá-lo. Falta
pessoal, falta carro e, acreditem, até espaço físico para alojar o
pessoal já existente. Por isso a direção estadual pensa até em
destinar um pouco da verba que está pedindo para construir mais um
andar na sede do órgão, a fim de alojar os atuais e, quem sabe, os
futuros servidores.

E esse, senhoras e senhores, sem pinturas e borrões, o quadro da
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reforma agrária no Estado. Seria muito fácil transferir
responsabilidades, usando para isso um ditado que diz "quem pariu
Mateus que o embale", ou seja, quem fez do Movimento dos Sem-
Terra uma fonte de votos e instrumento de campanha política que
encontre agora as soluções.

Mas o assunto é de extrema gravidade. Há focos de conflito
iminente que precisam ser desativados, sob o risco de termos vitimas,
mortos, nos dois pontos do conflito. Qual a solução? Não sei. Buscá-la
é o que estou propondo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, público das galerias, funcionários da Casa,
telespectadores da TV Assembléia, no último dia 16 de outubro, foi
inaugurado o Centro de Terapia Intensiva da Fundação Hospitalar
Nossa Senhora de Lourdes, no município de Nova Lima. Tive a
grande honra de estar presente nessa solenidade.

Seis leitos estão disponíveis para o benefício de milhares de
pessoas residentes naquele município, em Raposos e em Rio Acima,
além de contribuírem para diminuir a necessidade de
encaminhamento de pacientes a hospitais de Belo Horizonte.

Resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Nova Lima, a
Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, a Anglogold -
Mineração Morro Velho e a comunidade nova-limense, o novo CTI
recebeu mais de R$700.000,00 em investimentos e irá gerar dezenas
de novas vagas de trabalho. A Anglogold entrou com esse valor, a
Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes com o pessoal
especializado, além do treinamento, e a manutenção ficará por conta
da Prefeitura de Nova Lima, que terá gasto mensal aproximado de
R$120.000,00, até que o credenciamento pelo SUS esteja completo.

O CTI também é primordial para diminuir as mortes de cidadãos
inocentes. Lamentavelmente, isso ocorre várias vezes, quando o
paciente fica horas à espera de leito nos corredores dos diversos
hospitais do nosso Estado.

Para mim, que sou médico e parlamentar, fica quase impossível
expressar em palavras a importância de uma iniciativa como essa,
tendo em vista o atual quadro do atendimento hospitalar no Brasil e,
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em especial, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ficou
provado que a força de vontade política e o trabalho em parceria, com
o apoio da população, geram ótimos resultados. Na década de 70, fiz
minha residência naquele hospital, por três anos e meio, e pude sentir
na pele as conseqüências geradas pela falta de leitos para seres
humanos indefesos.

E por isso que deixo registrada nos anais desta Casa a grandeza
dessa iniciativa da Prefeitura Municipal de Nova Lima, por meio do
eficiente Prefeito Vitor Penido; da Fundação Hospitalar Nossa
Senhora de Lourdes, por meio do seu Presidente, o ilustre Padre João
Marcelino Silva; e da Anglogold - Mineração Morro Velho, por meio do
seu Presidente, Roberto Carvalho Silva. Essa empresa participa de
várias atividades que visam ao desenvolvimento de Nova Lima e
região. Vocês comprovaram o valor de um trabalho em parceria. As
realizações em prol da comunidade não ficam apenas nos sonhos,
transformam-se em realidade, quando a união e o respeito pela vida
falam mais alto. Parabéns por esse grande empreendimento.

Outro fato que quero relatar foi que participei, nos dias 29 e 30 de
outubro, do 60 Encontro do Programa de Fomento Florestal,
promovido pela Celulose Nipo-Brasileira S.A. - CENIBRA - na cidade
de Belo Oriente, distante cerca de 2301km desta Capital. Estiveram
também presentes outros colegas Deputados, representantes do setor
da silvicultura mineira e nacional, de universidades e outras
autoridades.

Ao nos referir a Belo Oriente, é automático pensarmos na CENIBRA
e nos seus 30 anos de fundação, que promoveram o desenvolvimento
daquela região, de Minas Gerais e do Brasil, pois hoje é considerada
uma das maiores produtoras mundiais de celulose branqueada de
fibra curta de eucalipto, atingindo uma produção de mais de 800.000t
por ano. Somente no ano passado, comercializou 865.572t de
celulose. Desse total, 93,4%, ou seja, 808.444t, foram vendidas ao
exterior, sendo que os 6,6% restantes ficaram no Brasil.

A empresa está atuante em 47 municípios do Leste de Minas Gerais
e gera cerca de 5.300 empregos, com 1.600 próprios e 3.700
terceirizados, além de 27 mil empregos indiretos estimados. Sem
contar os impostos que recolhe e os empregos gerados, a CENIBRA
também desenvolve inúmeros programas que objetivam aumentar os
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níveis de qualidade de vida das populações adjacentes. Podemos
citar como exemplos os projetos: Escola de Vida, Mutirão da
Educação e Ação e Cidadania, que beneficiam mais de 40 mil
estudantes, e as parcerias agrícolas com pequenos produtores e
apicultores, tais como: Projeto Praia da Missa, Marco Cem, Santa
Marta e as Associações de Apicultores de Ipatinga, Sabinópolis e
Virginópolis, que beneficiam aproximadamente 600 famílias.

Há mais de 12 anos a CENIBRA é auto-suficiente na produção de
madeira. Entretanto, em parceria com o - Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, começou, em 1985, o Programa de Fomento
Florestal nas pequenas e médias propriedades rurais na sua região de
abrangência. O citado programa tem como finalidade criar uma
mentalidade florestal produtiva na região e proporcionar aos
produtores rurais mais uma alternativa de renda.

Entre muitos prêmios e homenagens, a CENIBRA recebeu, em
2003, por do seu Diretor-Presidente, Fernando Henrique da Fonseca,
das mãos do Governador de Minas Gerais, Aécio Neves, a Grande
Medalha da Inconfidência, na cidade de Ouro Preto. Também foi eleita
pela revista "Exame" como a melhor empresa do setor de papel e
celulose. Recebeu, ainda, da "Bureau Ventas Quality Internacional"
certificados de manutenção das Normas ISO 9001: 2000 e ISO 14001:
1996, para mais três anos.

Fiquei muito impressionado com o que vi, aprendi mais sobre o
cultivo do eucalipto naqueles dias, e fiquei contente por saber que a
CENIBRA está promovendo esforços para solidificar a justiça social
em nosso Estado e o uso racional dos recursos naturais.

Agradeço a atenção do Diretor-Presidente da CENIBRA, Fernando
Henrique da Fonseca, dos funcionários da empresa e da comunidade
em geral, que me receberam com muito carinho e atenção. Muito
obrigado!

* - Sem revisão do orador.

2 a 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 T Parte da reunião,
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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 desta Assembléia, no uso da atribuição que lhe

confere o art. 81 do Regimento Interno e em virtude de requerimento
das Deputadas Maria Tereza Lara, Ana Maria Resende, Cecília
Ferramenta, Jô Moraes, Lúcia Pacífico, Maria José Haueisen, Maria
OUvia, Marília Campos e Vanessa Lucas aprovado na reunião da
Mesa de 1 0/4/2003, decide:

Instituir tratamento específico do gênero feminino nas referências a
membros deste Poder constantes em documentos, convocações e
avisos desta Assembléia.

Mesa da Assembléia, 5 de novembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente. -

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

determina a anexação do Projeto de Lei n° 850/2003, do Deputado
Domingos Sávio, ao Projeto de Lei n° 273/2003, do Deputado Paulo
Piau, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 4 de novembro de 2003.
Wanderley Ávila, 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° 62/2003, do Deputado Rogério Correia e outros, que
altera a redação do art. 230 da Constituição do Estado,
acrescentando-lhe os § 1° ao 4°. Pelo BPSP: efetivos - Deputados
Ermano Batista e Dalmo Ribeiro Silva; suplentes - Deputados
Sebastião Helvécio e Arlen Santiago; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo -
Deputado André Quintão; suplente - Deputado Biel Rocha; pelo PL:
efetivo - Deputado Jayro Lessa; suplente - Deputado Leonardo
Moreira; pelo PFL: efetivo - Deputado Gustavo Valadares; suplente -
Deputado Paulo Cesar. Designo. As Comissões.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei n° 539/2003,
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do Deputado Antônio Carlos Andrada, recebeu, quanto ao mérito,
parecer contrário das Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização
Financeira, às quais foi distribuído, sendo considerado rejeitado, nos
termos do art. 191 do Regimento Interno, e que o prazo para a
apresentação do recurso previsto no art. 104 do Regimento Interno se
inicia com a publicação deste despacho.

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°5 1.783/2003, da Comissão de Educação, 1.784 a
1.787/2003, da Comissão de Saúde, e 1.788/2003, da Comissão de
Turismo. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 22 Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 1.66612003, do Deputado Arlen Santiago; de Meio
Ambiente - aprovação, na 26 Reunião Ordinária, dos Requerimentos
n

o
s 1.603/2003, da Deputada Ana Maria Resende, 1.630 e

1.667/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, e 1.632/2003, do Deputado
Doutor Viana; de Política Agropecuária - aprovação, na 24 Reunião
Ordinária, dos Projetos de Lei nos 520 e 522/2003, do Deputado Luiz
Fernando Faria, e dos Requerimentos n

o
s 1.641/2003, do Deputado

Gil Pereira, e 1.660 e 1.663/2003, da Comissão Especial da
Cafeicultura Mineira; do Trabalho - aprovação, na 25 Reunião
Ordinária, dos Projetos de Lei n os 252/2003, do Deputado Paulo Piau,
402 e 756/2003, da Deputada Maria José Haueisen, 757/2003, do
Deputado Rêmolo Aloise, 759 e 940/2003, do Deputado Laudelino
Augusto, 762/2003, do Deputado Miguel Martini, 77012003, do
Deputado Antônio Carlos Andrada, 805, 807 e 91512003, do Deputado
Domingos Sávio, 924/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, 927,
960, 983 e 1.001/2003, do Deputado Célio Moreira, 950/2003, do
Deputado Fábio Avelar, 959/2003, do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, 971 e 1.031/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
974/2003, da Deputada Vanessa Lucas, 975 a 977/2003, do Deputado
Dimas Fabiano, 978 e 979/2003, do Deputado Fahim Sawan, 989 e
1.028/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, 1.013 e 1.032/2003, do
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Deputado Padre João, 1.01512003, do Deputado André Quintão,
1.023/2003, do Deputado Mauri Torres, 1.02512003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 1.03012003, do Deputado João Bittar, e
1.034/2003, do Deputado Zé Maia, e dos Requerimentos n os 1.643 e
1.644/2003, do Deputado José Milton, e 1.655/2003, do Deputado
Doutor Viana; e de Turismo - aprovação, na 28 a Reunião Ordinária,
dos Requerimentos nos 1.647/2003, do Deputado José Milton,
1.653/2003, do Deputado Doutor Viana, 1.669/2003, da Comissão de
Meio Ambiente, e 1.672/2003, do Deputado Weliton Prado (Ciente.
Publique-se.); e pelos Deputados Antônio Carlos Andrada - indicando
o Deputado José Milton para Vice-Líder do BPSP (Ciente. Publique-
se. Cópia às Comissões e às Lideranças.); e Luiz Humberto Carneiro -
informando sua ausência do País, no período de 13 a 21/11/2003
(Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões.).

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, desejo dar ciência a

esta Casa do documento que será entregue amanhã ao Des. Márcio
Antônio Abreu Correa Marins, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, do seguinte teor, (- Lê:)

"Os Deputados à Assembléia do Estado de Minas Gerais, que
abaixo subscrevem, vêm respeitosamente à presença de V. Exa.
manifestar apoio à unificação dos Tribunais de Justiça e de Alçada
pelos motivos e pelas razões que passam a expor: a transferência das
atribuições e competências do Tribunal de Alçada para o Tribunal de
Justiça atende 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; simplificação da estrutura dos serviços auxiliares de justiça,
com o que se estará evitando a concorrência de órgãos duplos, com
finalidades idênticas ou semelhantes; tal medida ensejaria uma
economia significativa aos cofres públicos; e a maioria dos Estados já
procederam à unificação."

O documento contém a assinatura dos 77 parlamentares desta
Assembléia. Por três vezes, desde o meu primeiro mandato,
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apresentei a esta Casa proposta de emenda à Constituição
visando à unificação dos Tribunais. Compreendia que essa matéria
não seria de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça, pois os
Deputados desta Casa possuem um poder constituinte derivado que
lhes permite tratar dessa questão. Além disso, a fusão, a unificação ou
a criação de tribunais não são matérias pertinentes à esfera
administrativa de um tribunal. Houve compreensão dos meus pares
para que se aprovasse a matéria, tanto que não tivemos voto nem
posicionamento contrário nas comissões. Porém, por uma vez, quatro
votos separaram-nos da almejada unificação, e, em outro momento,
dois votos.

A partir do projeto que apresentamos, tanto no Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul quanto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
houve essa unificação. Com ganhos significativos, há justiça nesses
Estados. Os Tribunais de Alçada e de Justiça de São Paulo também
unificaram-se. Porém, essa medida hoje encontra-se "sub judice".
Essa matéria de duplicidade de tribunais tramita também no Paraná,
quarto Estado.

Dessa maneira, permitimos que a Corte Superior do TJ e a sua
Presidência se manifestem e encaminhem medida a esta Casa. Hoje
cada vez mais percebemos um apoio significativo da maioria dos
Desembargadores, dos Juízes do Tribunal de Alçada de Minas e,
praticamente, de todo o Ministério Público e da base da magistratura.

Por isso, essa medida é histórica e contribuirá para o andamento da
justiça neste Estado. Aproveito a oportunidade para comunicar aos
parlamentares que amanhã, às 16 horas, entregaremos oficialmente
esse documento ao Desembargador Márcio Antônio Abreu Correa
Marins. Entendo que não é uma medida de um parlamentar apenas,
mas de toda a Casa. Será um grande passo que Minas dará.

Em todas as propostas de reforma do Judiciário em âmbito federal a
questão da fusão está estabelecida claramente, como medida
normativa. Não é uma proposta de corporação, mas uma proposta de
interesse público, uma proposta de interesse de justiça. Aqui gostaria
de fazer um tributo, primeiro, ao advogado Marcelo Leonardo, um dos
primeiros com quem conversamos sobre a questão da unificação.
Hoje o advogado é Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.
Um tributo também aos Desembargadores Reinaldo Ximenes, Tibagy
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Sales, Joaquim Herculano e tantos outros que, tanto no Tribunal de
Alçada, como no Tribunal de Justiça, sempre foram defensores e
estiveram conosco nessa proposta de unificação. Um destaque
também ao atual Presidente do Tribunal de Alçada, Dr. Geraldo
Duarte, que tem sido um entusiasta na defesa da unificação, em vista
do interesse público.

Quero aqui fazer um registro de que a manifestação dos 77
parlamentares desta Casa teve uma profunda contribuição e presença
nessa articulação do amigo parlamentar Deputado Wanderley Ávila.
Queremos deixar bem claro que, junto com o companheiro Wanderley
Ávila, conseguimos unanimidade da Casa. Agora precisamos que os
Desembargadores do Tribunal de Justiça sejam sensíveis a essa
medida. Amanhã, às 16 horas, todos os 77 colegas estão convidados
para a entrega oficial desse documento no Tribunal de Justiça de
Minas Gerais. Muito obrigado.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, a Presidência defere, nos termos do inciso VIII do art. 232

do Regimento Interno, requerimento da Deputada Maria José
Haueisen, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
1.065/2003 (arquive-se o projeto); nos termos do inciso VII do art. 232
do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara
(2) solicitando que os Projetos de Lei n

o
s 961 e 1.075/2003 sejam

encaminhados às comissões seguintes a que foram distribuídos, uma
vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu
parecer; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Antônio Júlio e outros solicitando a
convocação de reunião especial para comemorar os 20 anos do
Conselho Estadual da Mulher.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, quero usar o

espaço para agradecer ao Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel.
Sócrates, ao Governador do Estado Aécio Neves e ao Secretário
Lúcio Urbano. Nesta manhã foram entregues algumas viaturas a
cidades em que sou Deputado majoritário. Anteriormente, havia feito
esse apelo às autoridades.

Hoje Ouro Preto foi atendida com sete viaturas. Agradeço em nome
do povo ouro-pretano.
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Itabirito, que fica a 541km de Belo Horizonte, hoje também

recebeu mais três viaturas policiais para enfrentar os problemas da
área da segurança pública.

Tive ainda a grata satisfação de receber notícia do Cel. Sócrates de
que o contingente policial de Itabirito será aumentado. Como
representante dessa cidade na Casa, digo "muito obrigado" às
autoridades que já mencionei. Faço esse agradecimento porque há o
ditado: "Quem não agradece não merece o que recebeu". Era o que
tinha a dizer.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência se
irmana na sua satisfação e alegria e atesta a comprovação do
empenho e do amor que V. Exa. tem pela nossa Itabirito e pela nossa
Ouro Preto.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°

738/2003, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo
a permutar os imóveis que especifica com a CEMIG. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, esse projeto está em

votação?
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre Deputado que

estamos na fase de discussão e votação de pareceres.
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, depois de o

Deputado Rogério Correia ter entrado neste Plenário, hoje, dando
saltos e mais saltos de descontentamento com o que estava
ocorrendo, só tenho a dizer que o Líder do PT está cada vez mais
atento às votações. Tenho certeza absoluta de que, a partir de agora,
o PT colocará um pedetista de plantão neste Plenário. O Líder do PT
já faz esse serviço, porém, a partir de agora, teremos uma vigilância
maior, sob a sua orientação.

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
739/2003, do Governador do Estado, que dá a denominação de
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior à
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Em discussão, o
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parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial do Anel

Rodoviário, solicitando a prorrogação por 30 dias, a partir do dia
7/11/2003, de seu prazo de funcionamento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja
constituída comissão especial para proceder a estudos sobre o estado
de conservação, funcionamento e possíveis adequações dos
aeroportos da Capital. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Questões de Ordem
O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, devido à falta de quórum,

solicito a V. Exa. o encerramento desta reunião.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito que seja feita a

chamada para a recomposição do número regimental.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição do número regimental.

• Sr. Secretário (Deputado Paulo Piau) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados, que,

somados aos 16 em comissões, perfazem o total de 34
parlamentares. Portanto, não há quórum para votação, mas o há para
a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Rogério Correia, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno, para, nos termos do seu § 1°, transferi-ia ao Deputado Durval
Angelo. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Deputado Wanderley
Ávila, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, há alguns meses estamos
discutindo o projeto do Governo Aécio Neves que trata das OSCIPs.
Esclareço que essa proposta já tramitou no final do Governo Eduardo
Azeredo, com autoria do Deputado Miguel Martini, houve discussões,
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e esta Casa a rejeitou. Tentaram ressuscitar essa proposta no
Governo anterior, e o destino dela acabou sendo o mesmo.

Registro a carta da Sa Conferência Estadual de Saúde de Minas
Gerais, que foi das mais representativas no Estado. Essa conferência
bem expressa a posição de um setor importante do movimento social
e de um setor importante de articulação do Governo no Estado.
Refiro-me à questão da saúde e das OSCIPs. Os delegados e
delegadas presentes à conferência, realizada de 30/10 a 2/11/2003,
em Belo Horizonte, dirigiram-se à sociedade para expressar as
preocupações de todos os que lutam pelo sistema de saúde. No
período em que vivemos, com várias reformas, com o crescimento das
taxas de desemprego e dos juros e com a queda da qualidade de vida
em vários aglomerados urbanos e rurais, preocupa-nos sobremaneira
os rumos que os governantes têm dado ao SUS, com projetos que
visam à desresponsabilização do Estado e ao repasse das instituições
públicas ao comando e gerenciamento da iniciativa privada, com a
implantação das OSCIPs. Preocupa-nos ainda a decisão do Governo
do Estado em trilhar caminhos de descontinuidade do financiamento
das ações e dos serviços de saúde, por não cumprir a Emenda à
Constituição n° 29, de 13/9/2000, que vincula recursos de forma
decisiva e salutar para o SUS.

Ao negligenciar o cumprimento dessa emenda e,
conseqüentemente, da Resolução n° 322/2003, do Conselho Nacional
de Saúde, o Governo Aécio Neves fere frontalmente o direito do
cidadão à saúde e desconhece o controle social. Aqui, manifestamos
a nossa indignação pelo descumprimento da Constituição da
República, exigindo, como cidadãos e cidadãs, a rigorosa apuração
das responsabilidades do Governo na garantia dos direitos individuais
e coletivos. Com toda a certeza, a proposta das OSCIP5,
especialmente no que diz respeito à questão da saúde, é uma porta
aberta para a privatização e um atentado contra o SUS. Uma
experiência malfadada, o Governo Maluf tentou em São Paulo, como
também outros Governos no Brasil. Vimos o resultado e a dificuldade
para a Prefeita Marta Suplicy reconstruir tudo que estava perdido.
Junta-se a issoa proposta do Governo de não cumprir a Emenda à
Constituição n° 29. Aí está a grande incoerência do Governo do
PSDB, que cobra uma postura do Governo Lula que não tinha
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anteriormente.

O Governo Lula reconhece, recua e decide não poderia ser
diferente - cumprir a Emenda à Constituição n° 29. Porém, assistimos
aqui a um espetáculo de irresponsabilidade. Cada vez mais o Estado
está se desobrigando de sua responsabilidade com a saúde. As
OSCIPs serão uma pá de cal no SUS, no Estado. Temos de resistir.
Não podemos aceitar, em hipótese alguma, mais esse golpe do
Governo tucano no Estado de Minas Gerais.

Ademais, preocupa-nos ainda a maneira como se tratam e como
serão articuladas as OSCIPs no sistema carcerário estadual. Vemos
os discursos oficiais manifestarem que as OSCIPs seriam a redenção
do sistema carcerário. Cumprem papel importante para manter a
indústria do preso, perpetuar a corrupção e as condições indignas em
que se encontram os encarcerados neste Estado.

E lamentável que se coloque uma cortina de fumaça tentando
confundir a questão das OSCIPs com o método das Associações de
Proteção, Amparo e Assistência ao Condenado - APACs - em Minas
Gerais. E um verdadeiro absurdo, visto que a APAC constitui parceria
saudável com a sociedade civil, entendendo-se como
responsabilidade na ressocialização, na recuperação dos internos do
sistema carcerário, de toda a sociedade, e não só do Estado. Está
claro que se trata de uma parceria que em hipótese nenhuma abdica
do papel do Estado. Significa parceria voluntária e gera economia
para o Estado, mas não por causa da parceria com a sociedade civil,
visto que o sistema é corrupto, mantém a indústria do preso.

Enquanto um preso na APAC custa de R$350,00 a R$400,00 por
mês, com todas as despesas, no sistema atual custa R$1.600,00.
Logo, o que existe por trás é uma indústria, o que é lucrativo. Temos
de nos organizar, mesmo sabendo que hoje a posição majoritária da
bancada do Governo é pela manutenção das OSCIPs.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Durval
Angelo, parabenizo-o pelo seu pronunciamento e pela solidariedade
com os companheiros, usuários, profissionais da saúde e o Conselho
Estadual da Saúde. Quanto ao sistema penitenciário e carcerário,
solidarizo-me com V. Exa, na defesa das APACs, que, de fato, não
são OSCIPs. Não se trata de privatização do sistema de segurança,
mas de envolver a comunidade para que, como voluntária, dê sua

rÀ



370
contribuição na recuperação, na reeducação dos detentos.
Também defendemos diariamente essa mudança radical no sistema
penitenciário e carcerário, aliás, como meio para erradicarmos a
violência.

Com relação às OSCIPs, o mais grave é a terceirização das áreas
de saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, meio
ambiente, combate à pobreza e direitos humanos. Todas as políticas
que visem assegurar direitos fundamentais não podem ficar ao sabor
das instituições geridas por grupos privados, ainda mais se
constituídos na forma prevista nesse projeto. No caso da saúde, o
problema é ainda maior porque violenta a discussão que culminou na
constituição do SUS. Temos de defender o SUS, com direitos iguais
para todos os cidadãos e cidadãs. Por isso, também somos contrárias
ao Projeto de Lei n° 8. Concordamos, apoiamos o manifesto à Carta
da V Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais ao Povo
Brasileiro.

Toda essa mobilização é de Minas Gerais, de centenas de
delegados, de representantes de vários setores, que ficaram, por
vários dias, discutindo a melhor forma de construir o SUS neste
Estado.

A nossa bancada, o nosso Bloco PT-PCdoB, como não é maioria
nesta Casa, está protocolando um substitutivo. Se não for possível
derrubar definitivamente o projeto original, queremos, pelo menos, que
haja uma mudança radical na proposta encaminhada pelo Governador
Aécio Neves.

Quero parabenizar todos os companheiros, que estão aí, da área de
saúde. Somente com a participação, com a resistência, com a
exigência por meio da organização popular de cada setor,
garantiremos que, pelo menos, saúde, educação e segurança pública
não sejam privatizados. Entre outros, prioritariamente esses setores,
porque são um direito do brasileiro, um direito do povo, com recursos
pagos por esse mesmo povo. Por meio de impostos e taxas, que
possamos garantir saúde pública de qualidade. Muito obrigada,
companheiro Durval Ângelo.

O Deputado Durval Angelo* - Agradeço seu aparte, companheira
Maria Tereza Lara. Quero deixar bem claro que o que o Estado tem
de fazer é melhorar os serviços que presta. E cumprir a legislação,



371
especialmente a Constituição Federal e a Emenda à Constituição
no 29. E não abdicar de seu papel.

Os interesses públicos devem estar acima dos interesses privados.
Vemos que a lógica do Consenso de Washington, que já previa, há
cerca de 20 anos, um processo de privatização de iniciativas
específicas e próprias do Estado, tem de ser rejeitada, pois o Brasil é
outro, o Brasil mudou. Os Estados governados pelo PSDB precisam
ter consciência disso.

Vamos resgatar e valorizar o setor público. Ampliar, cada vez mais,
a qualidade dos serviços prestados. Nunca privatizá-los. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo

Piau, 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 Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhoras e senhores presentes nesta Casa,
telespectadores da TV Assembléia, minha missão hoje, nesta tribuna,
é dar seqüência ao trabalho iniciado há três semanas, nesta Casa,
com a visita de representantes do segmento do agronegócio florestal
de Minas Gerais, que, em visita ao Presidente desta Assembléia,
Deputado Mauri Torres, solicitaram que esta Casa marcasse uma
presença maior com relação aos negócios florestais no Estado de
Minas Gerais, pela sua importância, pela geração de empregos, pela
geração de receitas e impostos que esse setor promove em Minas.

Portanto, nosso primeiro passo foi exatamente realizar uma
pesquisa de opinião entre os Deputados desta Casa, para verificar a
interface que existe entre eles e, evidentemente, o setor florestal, o
setor de silvicultura do nosso Estado.

Como resultado dessa pesquisa soubemos que 77% dos Deputados
têm conhecimento sobre florestas plantadas no Estado; 40% têm mais
conhecimento sobre o carvão vegetal; 32%, sobre siderurgia; 27%,
sobre celulose; 22%, sobre madeira serrada e imunizada; 15%, sobre
painéis de madeira, como aglomerado de madeira; 23%, sobre
construção civil; 45% têm algum tipo de relacionamento com as
atividades da cadeia produtiva florestal, e 79% não têm informação
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sobre a Frente Parlamentar de Silvicultura nesta Assembléia.

E exatamente esse movimento parlamentar que abordarei. Há
quatro meses foi criada a Frente Parlamentar da Silvicutura Federal,
composta por Senadores e Deputados Federais. Justifica-se
perfeitamente esse movimento em nível nacional pela expressividade
oferecida pelos números quanto ao complexo econômico florestal
brasileiro. Vejamos: a produção, a industrialização e a
comercialização de florestas geram cerca de 2,5 milhões de empregos
diretos e indiretos no Brasil e uma receita anual superior a
R$6.100.000.000,00, ou seja, 2,6% do PIB.

O setor florestal contribui ainda, com arrecadação de mais de
R$2.000.000.000,00 em impostos. E o 20 maior exportador industrial
do País. O aço, o ferro-gusa e os móveis são originários desse setor.
Nos próximos dez anos, estima-se que o País poderá ampliar a área
plantada de 6.400.000ha para 11 .000.000ha, aumentar as
exportações de US$4.500.000.000,00 para US$15.000.000.000,00, e
elevar os tributos gerados para US$6.000.000.000,00 anuais.

O Brasil tem um pequeno comércio de produtos florestais, ao
contrário de países de clima frio, cujo comércio chega a 30, 40 ou 60
bilhões de dólares. Na Finlândia, uma árvore somente pode ser
cortada após 30 anos. No Brasil, depois de 1 ,2 ou 13 anos.

EComo fica Minas Gerais neste contexto?  imensa a potencialidade
florestal de Minas Gerais, podendo crescer muito mais de maneira
técnica e racional, dada a sua alta vocação siderúrgica e moveleira,
além da construção civil e da produção de celulose. Há uma
necessidade urgente de ampliar a área plantada em Minas Gerais.
Para atender à demanda do parque fabril mineiro, já considerado o
seu crescimento nos próximos anos, é necessário o estabelecimento
anual de 120.000ha de plantações florestais, durante sete anos, aos
quais se somariam os quase 1 .400.000ha já existentes para atingir
uma área total de 2.200.000ha. Alcançada essa meta, Minas Gerais
seria destaque no cenário nacional e nas exportações brasileiras
lastreadas em produtos de base florestal.

A socioeconomia do setor florestal em Minas Gerais aponta os
seguintes números: 7% de participação no PIB; 110 mil empregos
diretos; 455 mil empregos indiretos; R$318.000.000,00 em ICMS;
R$11.000.000,00 de taxa florestal, principal fonte de custeio das
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atividades do IEF. O custo de geração de um emprego no setor
florestal é de US$1.000,00. Em outros setores, como a indústria e o
turismo, chega a aproximadamente US$100.000,00.

Alguns fatores têm inibido o crescimento do setor florestal em Minas
Gerais: falta de representatividade do segmento nos processos
decisórios do Estado; preconceito e desinformação, principalmente
quanto a plantações de essências como eucalipto e pínus; legislação
ambiental confusa e discriminatória, necessitando aperfeiçoamento
contínuo; e modelo institucional inadequado.

O agronegócio florestal é um processo de produção, no entanto está
inserido no sistema de meio ambiente. Há enorme confusão nesse
sentido, levando o País e o Estado a perder em competitividade para
países como a Finlândia, o Chile e os Estados Unidos, nos quais o
planejamento setorial fica a cargo de ministérios voltados à produção,
em geral o da Agricultura. Ao Ministério do Meio Ambiente cabe a
coordenação das políticas ambientais.

Creio que não precisamos de maiores argumentos para que o
Legislativo mineiro estabeleça uma representação da frente
parlamentar para somar esforços a favor do desenvolvimento do
agronegócio florestal em Minas Gerais, criando empregos, gerando
renda e ampliando a tributação, sem descuidar, como é de praxe, dos
aspectos conservacionistas.

Dai, a proposição de lançamento da Frente Parlamentar da
Silvicultura, que objetivará o cuidado e o apoio às propostas do
Governo e dos empreendedores.

Conclamamos todos os Deputados interessados no crescimento e
no desenvolvimento econômico de Minas Gerais, Estado que vem
perdendo espaço nesse contexto. Perdemos o 2 0 PIB estadual para o
Rio de Janeiro, o 3° lugar de exportação para o Rio Grande do Sul e
agora estamos ameaçados de perder o 40 lugar na exportação de
produtos para o Paraná. Santa Catarina, Estado pequeno, também já
possui cifras similares às de Minas quanto à exportação de produtos,
especialmente os ligados ao agronegócio. Esses dados foram
comprovados estatisticamente, portanto essa preocupação existe.

Há uma estratégia internacional, percebida claramente, de deixar os
países do Terceiro Mundo ou em desenvolvimento com as atividades
de baixo valor agregado de mão-de-obra e poluidoras e os
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desenvolvidos com o beneficiamento da matéria-prima sem esse
desgaste. Como exemplo, citamos o couro, que normalmente sofre
tratamento primário no Brasil, com processo poluidor concentrado. Já
o tratamento secundário, até chegar à bolsa e ao sapato, isto é, ao
produto acabado, que gera agregação de valor, é deixado para os
países desenvolvidos. Essa situação não pode continuar, ou seja,
países pobres no círculo do subdesenvolvimento e países ricos no
círculo do desenvolvimento.

O café constitui outro exemplo. Esta Casa criou uma Comissão
Especial para estudar toda a cadeia desse produto. O Brasil fica com
apenas 8% do valor do café produzido no País. Os outros 92% ficam
com países como a Itália e Alemanha. Este último, aliás, não produz
sequer um pé de café, mas comercializa 1/4 do que é produzido em
todo o mundo. Situação similar ocorre com a soja, que também vai
para o exterior "in natura" e lá é transformada em farelo, e é extraído o
seu óleo, agregando valor à parte industrial.

Então, quando nos referimos à questão florestal, falamos de um
produto extremamente importante para gerar empregos. Vemos aqui a
Deputada Maria José Haueisen, do vale do Jequitinhonha, região em
que a produção florestal é significativa, podendo desenvolver-se por
meio das indústrias de madeira, móveis, celulose e placas para
fabricação de móveis. Essa atividade é importante até para o nosso
querido vale.

Minas, produtora também do ferro-gusa, precisa parar de destruir o
cerrado e as matas nativas. E a floresta plantada que merece atenção.
Sem o devido respeito ao meio ambiente, não há negócio.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Quero, como todos
os mineiros, que o agronegócio se desenvolva e que haja
possibilidade de exportação e enriquecimento para os que trabalham.
Entretanto, preocupa-me a maneira como está sendo encaminhado o
desenvolvimento dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, por meio da
plantação de eucalipto. Ninguém é contra essas plantações, desde
que feitas de maneira organizada, sem prejuízo para o meio ambiente.
Porém, temos informações de que as empresas de reflorestamento
que usam o plantio do eucalipto estão tomando conta das terras do
Jequitinhonha e do Mucuri. Parece que não será uma plantação
organizada, mas tende a transformar-se em monocultura.
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Quando se fala na construção de uma ferrovia para exportação

do eucalipto, imagino que não haverá valor agregado naquela
madeira, mas que ela será exportada; e quando se fala em lucro,
perguntamos: para quem será esse lucro? Haverá geração de
emprego apenas na época da plantação, depois, nem capim nascerá,
pois a biodiversidade muda completamente. Ninguém sabe o que
acontecerá com a terra, ressequida e empobrecida, quando acabar a
plantação de eucalipto.

Quero o desenvolvimento equilibrado do Mucuri e do Jequitinhonha.
Sempre ouvimos falar da necessidade de se combaterem as
desigualdades regionais, o empobrecimento, mas, quando vemos o
orçamento previsto para essa região, ficamos estarrecidos. Que
combate à desigualdade haverá, se os recursos destinados ao Mucuri
e ao Jequitinhonha são os menores? Sem recursos, sem água e com
um maciço florestal de eucalipto, o que será daquela região?

O Deputado Paulo Piau - Já trabalhamos no Jequitinhonha e
sabemos da preocupação com a monocultura e com a exploração
sem os cuidados devidos. Talvez isso já seja uma página do passado,
pois a preocupação com o meio ambiente, neste País, é recente.
Fizemos, sim, muita coisa errada. O Pró-Várzeas era um programa do
Governo Federal que recomendava drenar as veredas e várzeas para
plantar outras culturas, imaginem! Mas é recente, pouco mais de uma
década. Hoje são áreas de reserva de água para abastecimento de
nossos mananciais.

Acredito que a mesma coisa aconteceu com as florestas; sem maior
preocupação com o meio ambiente, criamos esse grande maciço.
Atualmente esse tipo de plantação, que não respeita os limites da
legislação e os cuidados com o nosso meio ambiente, não pode mais
prosperar.

Na semana passada, um grupo de Deputados visitou a CENIBRA.
Lá nos mostraram a preocupação da empresa com as reservas legais,
permanentes, em Belo Oriente. Praticamente quase a metade da área
é preservada com reservas permanentes ou reservas legais, o que
mantém a biodiversidade. Hoje, se formos à região de Governador
Valadares, descendo para Aimorés, veremos os topos de morros
pelados. Talvez as pastagens degradadas sejam piores que a
plantação de eucalipto. A chuva provoca erosão no topo do morro,
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levando o solo para os rios, assoreando-os.

Hoje a recomendação do CONAMA inverte-se. Parece-me que a
floresta protege mais o topo do morro. Lá não se pode plantar cultura
anual. E uma mudança de comportamento, que visa preservar o meio
ambiente.

Deputada Maria José Haueisen, com relação à degradação do solo,
na década de 60, houve experiência no Triângulo, por meio do antigo
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF. Essas áreas
estavam com florestas há 20, 25, 30 anos. Hoje voltam à produção
não apenas de soja e de milho, mas também de batata, de cenoura.
Enfim, há um preconceito técnico - sou engenheiro agrônomo, mas os
institutos dizem que a presença do eucalipto não degrada o solo.

Conclamo os Deputados com interesse em preservar uma produção
florestal sadia, sustentável, a participar dessa frente. Essa é a única
forma de fazermos uma proposta dessa natureza, com uma
correlação de forças interessante, porque o parlamento é uma peça
importante, inclusive para desenvolver políticas públicas com o
Executivo.

Portanto, lanço a Frente Parlamentar da Silvicultura, que podemos
traduzir como sinônimo de florestas, para estarmos juntos com o setor
produtivo, apoiando-o, para que gere mais empregos e mais impostos.

Destaco que é muito importante esta Casa participar, pois nos
últimos tempos temos nos preocupado mais com o setor produtivo.
Aqui sempre se falou muito do funcionalismo público, do crime
organizado, de questões relativas a direitos humanos e ao meio
ambiente, mas pouco do setor produtivo. A forma de tirarmos o Estado
e o Brasil dessa situação de desemprego e de baixo poder aquisitivo é
produzindo mais, agregando valor a nossa matéria prima, exportando
mais e melhorando a nossa balança comercial. Portanto, parece-me
que esse é o melhor caminho. Por isso conclamamos os Deputados a
participarem dessa empreitada. O jogo comercial internacional é
pesado.

Para finalizar, darei dois exemplos - já disse e volto a repetir - para
que os telespectadores da TV Assembléia também nos ajudem. Há
dois anos, esteve aqui uma ONG canadense, propondo aos
produtores de soja que não a plantassem. Eles pagavam os
produtores para não plantarem soja. 0 que queria essa ONG,
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orientada pelos Estados Unidos? Desarticular o nosso mercado
internacional de soja. Felizmente, o Brasil expulsou essa ONO, que
desapareceu. Hoje os produtores de soja estão produzindo, e o Brasil
é o maior exportador de soja do mundo.

Há dois anos também, no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre,
esteve aqui um francês chamado Bové, que arrancou a soja
transgênica da Monsanto. Pois bem, o Brasil bateu palmas para ele.
Bové, que defende os subsídios da agricultura européia e os de
US$1.000.000.000,00 por dia, envolvendo a Europa, os Estados
Unidos e a Ásia, é o maior conservador da Europa e, evidentemente,
o maior inimigo da agricultura brasileira.

Recentemente, uma ONG finlandesa instalou-se no Brasil para
desarticular a nossa produção de madeira. Ela se infiltra em outras
ONGs e em partidos. Enquanto a Finlândia, que é um país pequeno e
de clima temperado, exporta US$60.000.000.000,00 em madeira por
ano, o Brasil exporta apenas US$4.500.000.000,00. O comércio
internacional é dessa ordem. Com o nosso grande potencial de
produção e praticamente um tempo três vezes menor, poderemos
produzir mais, gerar empregos e agregar valor.

Peço aos Deputados com vontade de estar junto ao setor produtivo
florestal do Estado que lutemos para não importarmos madeira do
Uruguai, país de clima temperado. E uma vergonha para o Brasil, que
possui uma grande extensão territorial, com sol e chuva, importar
madeira do Uruguai. A CENIBRA, segundo o Secretário Wilson
Brumer, poderia, desde já, dobrar a sua produção de celulose. Isso só
não acontece porque não temos madeira suficiente. Eles estudam a
possibilidade de importar a madeira do Uruguai. Isso gera empregos
nesse país, e não no nosso.

Logo, faço um apelo para que nós, Deputados, juntos, defendamos
o setor produtivo do Estado. Muito obrigado.

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a hora 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.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
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mas o há para a discussão das demais matérias constantes na
pauta.

Prosseguimento da discussão, em P turno, do Projeto de Lei n°
8/2003, do Deputado Leonardo Quintão, que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIPs - I institui e disciplina o Termo de Parceria e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta, e
pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Justiça. A Comissão do Trabalho perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Administração Pública,
com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com  a
palavra, para discutir, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputados,
imprensa, telespectadores da TV Assembléia, antes de iniciar o
assunto que me traz a esta tribuna, cumprimento o Deputado Paulo
Piau pelo seu pronunciamento. A realização de um seminário será
oportuna para debatermos com os produtores do setor produtivo
florestal e os ambientalistas solução melhor para o País. Realmente,
como V. Exa. disse, não devemos, de forma alguma, permitir que
influências externas de outros países, com o objetivo de explorar a
nossa Nação, interfiram na nossa soberania nem que haja prejuízo
para o meio ambiente. Se os ambientalistas e os empresários do setor
produtivo assentarem-se à mesma mesa, acharemos melhor saída.
Todos temos compromissos com este País.

V. Exa. realmente acompanha de perto esse setor e luta para que o
País tenha as melhores soluções e seja respeitado. Vivemos um
momento em que se deve tratar as questões prioritárias do País de
maneira partidária, pondo em segundo plano as divergências
partidárias, para o bem comum. Cumprimento V. Exa. pelo seu
trabalho nesta Casa.

Desejo continuar a discussão do Projeto de Lei n° 8/2003, que se
refere às OSCIP5. Quando o Governador mandou para esta Casa os
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projetos, sobretudo os relacionados à PPP e às OSCIPs, realizou
comparações com experiências em outros países. Por isso, lerei um
relato de Mário Ernesto Humberg, em matéria com o tema "O Sistema
'5' e as Quangos", publicada na "Gazeta Mercantil", em outubro de
1996.

Podemos perceber que, mesmo no exterior, as experiências feitas
há alguns anos têm trazido prejuízos para a população e vários
questionamentos de outros povos que fizeram essa experiência
anteriormente à nossa. (- Lê:)

"As 'quangos', embora fora da estrutura oficial, substituem a ação do
Estado, obtendo seus recursos de maneira compulsória. Elas têm a
vantagem de poder se estruturar de forma mais eficaz que a
burocracia estatal, mas apresentam a desvantagem de acumular
poder sem depender dos cidadãos e de votos de seus eleitores. E
como criar um poder paralelo do setor privado. Os ingleses, no seu
processo pioneiro de privatização abrangente, transferiram parte das
atividades antes estatais para 'quangos' e hoje, quando há mais de 5
mil dessas organizações, 70 mil dirigentes e receitas da ordem de
US$70 bilhões, levantam-se dúvidas se esse foi um procedimento
correto. Primeiro, porque os dirigentes e os quangocratas são
geralmente nomeados por interesses políticos ou por amizade e não
se sentem servidores públicos; em segundo lugar, porque as
'quangos' são menos sujeitas ao controle externo e com isso os
problemas de nepotismo, uso para interesses pessoais, má gestão,
inadequada aplicação de recursos e mesmo de corrupção se
mantêm." E o risco de perder o controle social, e mais ainda, o
controle do Estado nessas entidades, que podemos dizer que são as
OSCIPs propostas no Projeto n° 8/2003.

O grande problema dessas OSCIPs é conceitual: à semelhança das
famigeradas organizações sociais - OSs -, elas significam, na
verdade, a , privatização de vários serviços, incluindo-se saúde e
educação. E a filosofia neoliberal do Estado mínimo. Não podemos,
de forma alguma, permitir que saúde, educação, segurança pública,
segurança, saneamento possam ser privatizados. Junto com
saneamento podem ir nossas águas, uma das maiores riquezas do
nosso País. Temos a Frente Parlamentar em Defesa das Aguas nesta
Casa, na Câmara Federal, temos o SUS, temos a Universidade
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Federal de Minas como referência nacional. Não podemos permitir
que toda essa riqueza cultural seja privatizada, ficando nas mãos
daqueles que não defendem a nossa soberania, que não têm
compromisso com o nosso povo brasileiro.

Quando da tramitação do Projeto de Lei n° 1.570/97, que criava as
organizações sociais, acumulamos nesta Casa farto material contrário:
Resolução n° 223/97, do Conselho Nacional de Saúde, e pareceres
diversos.

Sabemos que as OSs eram organizações sociais que administrariam
serviços públicos, por exemplo, hospitais, escolas. Receberiam
instalações e equipamentos públicos, servidores, recursos
orçamentários.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional a
criação dessas organizações sociais, as quais foram substituídas no
plano federal, à época do Governo FHC, pelas OSCIPs.

A diferença entre as OSs e as OSCIPs é que aquelas receberiam
um serviço público no sentido material para administrar, enquanto as
OSCIP5 receberão um serviço para executar, no sentido temático.
Entretanto, entendemos que ambas têm a mesma finalidade de
transferir para o setor privado a possibilidade de operacionalização de
serviços públicos. A instituição dessas OSCIPs significa mais um
passo que o Governo dá para se desonerar de suas missões
constitucionais, transferindo-as à iniciativa privada.

O projeto de lei em questão é preocupante ainda porque, além de
significar o repasse de patrimônio e de recursos públicos para o setor
privado, não há indicação de responsabilidade objetiva em caso de
danos e depreciação dos bens públicos. Os mecanismos de controle
da prestação de serviços são vagos e com pequeno poder
fiscalizador.

Não existe licitação para selecionar organização nem para esta
adquirir.

Mais grave, como já disse, é a terceirização das áreas de saúde,
educação, assistência social, segurança alimentar, meio ambiente,
combate à pobreza e direitos humanos. Ou seja, todas políticas que
visem assegurar direitos fundamentais não podem ficar ao sabor das
instituições geridas por grupos privados. Ainda mais se constituídos
na forma prevista nesse projeto.
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No caso da saúde, o problema é maior porque violenta toda a

discussão que culminou na constituição do SUS. Na Casa já foi lida a
Carta da 5a Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais ao Povo
Brasileiro. Mais uma vez foi referendado parecer contrário às OSCIPs.
Houve presença de centenas de delegados de todo o Estado de
Minas Gerais.

Por questões filosóficas e ideológicas, a posição do nosso Bloco PT-
PCdoB tem sido historicamente contrária a esse tipo de projeto. Ao
prever que podemos não conseguir sua rejeição, nosso bloco está
protocolando na Casa um substitutivo para que haja, pelo menos,
mudanças em aspectos com que não concordamos. Citarei alguns
pontos que foram contemplados pelo substitutivo.

Primeiro, proibimos cessão de servidores às OSCIPs. Sabemos da
dificuldade do Estado brasileiro de manter, com salários dignos, os
servidores públicos. Por isso, não é possível ceder a entidades
privadas servidores, pois isso prejudicaria, mais uma vez, o servidor
público e impediria que tivesse salários reajustados. A cessão dos
servidores a setores privados ampliaria a máquina pública.

O substitutivo proíbe a absorção de órgãos públicos tornando-os
privatizados.

Exigimos também que haja licitação para compras e serviços.
Sabemos que há legislação federal sobre a matéria, mas não está
claro no projeto que as OSCIPs terão de fazer licitação.

Nosso substitutivo obriga a seleção das OSCIPs. No projeto do
Governador não está clara essa matéria. Estamos definindo critérios
para escolha dessas OSCIPS. No art. 17, temos: "A escolha de
OSCIP, para celebração do termo de parceria, será feita por meio da
publicação, pelo órgão estatal parceiro, de edital de concurso de
projetos parceiros, para obtenção de bens e serviços e para
realização de atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e
assessoria".

Se não houver definição de critérios e discussão de projetos, risco
haverá de essas OSCIPs serem escolhidas através de
apadrinhamentos, o que traria grande prejuízo ao Estado.

No art. 20 são estabelecidos outros critérios: "Na seleção e no
julgamento dos projetos, levar-se-ão em conta: 1 - o mérito do projeto
apresentado e sua adequação ao edital; II - a capacidade técnica e
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operacional da entidade candidata; III - adequação entre os meios
sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados; IV - o ajustamento
da proposta às especificações técnicas; V - a regularidade jurídica e
institucional da OSCIP; VI - a análise dos documentos exigidos
conforme decreto do Poder Executivo; VII - cronograma de
desembolso, com os respectivos valores, referentes aos gastos com
pessoal da entidade".

Sabemos que há exigência de sério controle social das políticas
públicas, o que defenderemos muito mais no Estado e nos órgãos
públicos, se for aprovada a questão das OSCIP5. Temos visto muitas
vezes a corrupção, o desvio, o desmando acontecerem, porque no
Brasil não há rigoroso controle social, questão que deve ser defendida
não apenas pelo nosso bloco, mas por todos os Deputados desta
Casa que têm compromisso com este País. Não há possibilidade de
avanço da nossa sociedade e de que os recursos públicos sejam
usados para o bem público, para os fins para os quais estão sendo
designados em lei, sem a existência desse controle. O controle social
não pode ser questão apenas da esquerda, mas de todos os partidos
defensores da honestidade, da sinceridade na utilização dos recursos
públicos. Aliás, temos visto ser defendido por parlamentares de outros
partidos. Não podemos abrir mão, de forma alguma, desse controle
social, para que, de fato, ocorra avanço nas políticas públicas, a fim
de que a pobreza seja erradicada e tenhamos educação de qualidade
e sistema único de saúde universal. Nenhum recurso será suficiente
se esse controle for desviado.

Além disso, temos o Ponto n° 5 - Saúde e Assistência Social, que
seriam excluídas das OSCIPs, assim como a educação, pois de forma
alguma podemos privatizar determinados setores prioritários. Temos
visto exemplo concreto no setor de telefonia, que, depois de
privatizado, gerou muitos problemas, como o aumento de taxas e a
má qualidade dos serviços. Podemos citar ainda o caso da CEMIG,
estatal de referência que tem sido objeto de discussões nas muitas
audiências públicas realizadas nesta Casa, recebemos reclamações
da má qualidade dos serviços por ela prestados. Isso ocorre devido à
desqualificação dos profissionais há anos formados pela CEMIG
quando estatal, substituídos por profissionais terceirizados, com
baixos salários.
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Conhecemos a experiência de privatização da Argentina, que

privatizou 100% de todos os seus setores e, depois, chegou ao caos,
teve de rever sua situação para a reconstrução do país. Não podemos
deixar que isso aconteça no Brasil, ainda mais agora, com Governo
que permite ampla discussão nacional. Portanto, todos aqueles que
têm compromisso com este País, com nosso povo e com a soberania
nacional têm de defender as nossas riquezas. E inconcebível pensar
em privatização no Brasil, que possui, como nenhum outro país,
grande extensão e riquezas - água, turismo, agroindústria, produção e
tantas outras. Temos, portanto, condições de desenvolvimento auto-
sustentável. Sabemos que o Japão, muito menor que o Brasil, uma
ilha, depois da Segunda Guerra Mundial investiu 52% do seu PIB em
educação. Então, temos saída. E preciso investir exatamente nesses
setores, e isso não pode ser considerado gasto de recursos públicos,
mas investimento. Quando acreditarmos nessa verdade, a situação
mudará.

Quero destacar ainda que as OSs não podem ser confundidas com
as OSCIPs. Questiono esse projeto e solicito a todos os Deputados
que revejam sua posição. Aliás, quero ser ousada, solicitando ao
Governador Aécio Neves a retirada desse projeto desta Casa. A
matéria por ele tratada deve ser amplamente debatida em todo o
Estado, para encontrarmos outras saídas. O Governador tem
procurado dialogar com o Governo Federal. Sabemos que isso,
institucionalmente, é uma necessidade, mas não podemos permitir
que Minas Gerais caminhe na contramão da história, agora que temos
um Governo Federal estancando a privatização.

Vimos os riscos de perder as águas de Furnas. Podemos ter
discordâncias quanto ao Governo de Itamar Franco, mas ele prestou
um grande favor ao Estado de Minas Gerais: impediu a privatização
de Furnas. Sabemos que atrás disso está a privatização das águas.
Já vi empresas francesas querendo comprar nossas águas. Imaginem
ter nossas águas cercadas, nosso povo precisando comprar as águas
do próprio País.

Estive, recentemente, em Brasília, na Conferência Nacional das
Cidades, quando pudemos ver representantes do saneamento de todo
o País. Toda a frente pró-saneamento é contra a privatização do
saneamento. Há um grito do povo brasileiro contra a privatização,
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sobretudo nesses setores. Participamos de um grupo temático
sobre transportes. Nesse caso, estou dizendo em meu nome, não
fizemos no nosso bloco uma discussão profunda sobre o assunto.
Sabemos que terceirizar o transporte, nas grandes Capitais, é uma
necessidade. O poder público não pode perder o controle da
administração do transporte coletivo. Essa necessidade de
terceirização acontece porque o poder público tem de cuidar
prioritariamente da saúde, da educação, da segurança pública. Há
experiências muito positivas de terceirização do transporte, mas não
de privatização. Não podemos entregar o transporte às empresas
privadas, mas podemos sim terceirizar o serviço. Há experiências
interessantes. Votamos a favor de que esse sistema continue, mas em
outros Estados ainda há a estatização do serviço. Quando isso é
possível, tudo bem, mas não quisemos generalizar. Não achamos que
devemos generalizar a estatização dos transportes. Mas há setores
em que é impossível abrir mão até da terceirização, porque são
setores que garantem o projeto que queremos para o nosso País, o
modelo de Estado para o nosso País. Isso é formado por meio da
educação. Não podemos entregar em outras mãos a educação. Não
podemos ser educados com projetos de outros países, que podem até
estar querendo nos impor e nos tornar subordinados ao imperialismo.
Esses só nos querem explorar.

Quero considerar, mais uma vez, a questão do sistema
penitenciário. E um grave problema. Faremos uma interlocução com o
Ministro dos Direitos Humanos. E preciso encontrarmos com urgência
uma saída, em nível nacional, para essa questão. Temos mais mortes,
mais assassinatos do que numa guerra civil. O povo, em geral, está
defendendo essa pena de morte, entre aspas, ainda não instituída em
lei. Isso já está acontecendo na prática, mas dizem que são marginais.
Esquecem-se de que temos de estancar as causas dessas mortes,
estancar as causas dessa situação que está maculando nossa Nação.
E todos são jovens. Sabemos que 90% dos detentos são jovens, filhos
das famílias brasileiras, jovens que não tiveram oportunidade de uma
família estruturada, de terem escola e tratamento de saúde. E,
infelizmente, essas penitenciárias são escolas do crime. Os nossos
recursos estão sendo usados para formar criminosos, porque o custo
"per capita" de um detento é de R$800,00 a R$ -1.200,00 por mês.
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Isso é inconcebível. Temos de estancar o desperdício e o mau

uso dos recursos públicos, e não criar mais taxas e privatizar.
O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Obrigado, Deputada Maria

Tereza Lara. Estou acompanhando atentamente a reflexão de V. Exa.
Não importa se o regime é estatal ou privado, mas que a sociedade

disponha de um serviço de qualidade. Quantas pessoas já
defenderam, certa época, o comunismo, ou seja, o Estado como
empreendedor! Essa foi uma fase por que passou a população
mundial, até chegarmos ao ponto de constatar que aquilo não fazia
sentido. Estamos passando por uma era chamada de neoliberal, em
que o dinheiro circula pelo mundo a uma velocidade enorme e de
maneira atabalhoada. Temos de nos organizar e pensar como nação,
a fim de proporcionar ao povo o mínimo necessário. Volto à tese da
produção, porque o que pode dar sustentação aos programas sociais,
por via de OSCIP ou não, são os recursos, que são importantes para
toda atividade. Para isso, temos de gerar riquezas e economia, que
são fundamentais de acordo com um processo evidentemente
sustentável.

Em 1994, no ano do Plano Real, o Brasil recolhia de impostos o
equivalente a 20% do PIB brasileiro. Atualmente, estamos chegando a
37% do PIB. Portanto, quase dobrou a arrecadação de impostos, de
taxas, de tarifas e de multas, que compõem o orçamento de forma
acentuada, mas os recursos não são suficientes para atender à
sociedade. A situação dos Estados e dos municípios é caótica no que
diz respeito aos recursos financeiros.

O Brasil, nesse período, diminuiu de tamanho com relação aos
outros países, que avançaram em sua economia, conseguiram
agregar mais valor aos seus produtos, a ponto de a própria imprensa
publicar dados para reflexão. Em 1994 tínhamos 1,4% do PIB do
mundo. Atualmente, temos 0,9%. O mundo avançou, e o Brasil recuou
em termos de produção.

Temos de fazer uma cruzada, independentemente das OSCIPs,
porque o Governador enviou esse projeto buscando um caminho para
solucionar os problemas sociais do nosso Estado. Essa iniciativa é
plausível. Respeitamos a opinião de V. Exa. e a das Bancadas do PT
e do PCdoB, mas o Governador enviou esse projeto com o objetivo de
ajudar na prestação de serviços à sociedade mineira.
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A parceira pública e privada - PPP - é um projeto, em nível

federal, praticamente semelhante ao projeto mineiro, com a tentativa
de atrair investimentos para criar infra-estrutura e prestar serviços à
comunidade. No entanto, aplaudimos o Governo Lula por essa
iniciativa. Se o Tesouro - seja o federal, seja o estadual, seja o
municipal - não dispõe de recursos para promover infra-estrutura e
serviços, temos de buscá-los onde estiverem, porque a sociedade não
pode continuar convivendo com a marginalidade e com os criminosos
soltos. A Polícia Federal não possui nenhum presídio em Minas
Gerais e tem uma responsabilidade relativa ao centro do crime
organizado, que é o tráfico de drogas. Se houver algum empresário
disposto a investir nisso, para que o criminoso fique preso, será bom
para a sociedade.

Então, como no caso da OSCIP e o PPP, esses são caminhos que
se buscam para atender aos anseios da sociedade mineira e
brasileira. Porém, o pronunciamento de V. Exa. traz-nos uma reflexão.
Esta Casa, com certeza, votará no que for melhor para a sociedade
mineira. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Agradeço seu aparte. Concordo,
em parte, com suas palavras. Porém quanto à privatização, sobretudo
do sistema penitenciário e carcerário e de outros setores prioritários,
nos quais acreditamos, discordo de V. Exa., pois entendemos que
devem ser controlados por estatais. Por se tratar de questões de
projeto de Estado, não podemos permitir que sejam privatizados.

Hoje, em torno de 36,5% do PIB são impostos e taxas. O Brasil está
entre os países intermediários. Em alguns países do Primeiro Mundo,
os impostos chegam a 51%. Qual é o grande problema? Não estou
defendendo o aumento. Todavia afirmo que o maior problema é que
esses países cobram esses impostos, mas investem em políticas
públicas, e o povo tem saúde e educação de qualidade. A classe
média brasileira, que paga impostos, ainda tem de pagar escola
particular para os filhos e plano de saúde. Muitas vezes os recursos
são desviados.

O grande desafio também é acabar com a corrupção. Por isso,
elogiamos, no Governo Federal, as auditorias que estão sendo feitas
por meio de sorteios e esse controle social que, creio, V. Exa. também
defende. Independentemente do Governo e do partido, se não houver
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controle social, não chegaremos ao uso correto, honesto, dos
recursos públicos. Qualquer Governo, sozinho, torna-se autoritário.
Corremos risco de ver nossos objetivos serem desviados. Lutamos
por um país em que haja liberdade de expressão, verdadeira
democracia.

Elogiamos a política externa do Governo Federal, que tem
conseguido arregimentar forças políticas junto aos países da América
Latina, para, posteriormente, gradativamente, sair da situação de
subserviência ao FMI. Sozinho, nenhum país consegue; é preciso unir
as torças dos países emergentes, do Terceiro Mundo, da América
Latina, para contrapô-las ao imperialismo norte-americano. Obrigada.

Questão de Ordem
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, solicito o

encerramento da reunião por falta de número regimental.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de logo mais,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 26a REUNIÃO ESPECIAL, EM 30/10/2003
Presidência dos Deputados Mauro Lobo e André Quintão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Deputado André Quintão -
Palavras do Secretário Antônio Augusto Junho Anastasia - Palavras
do Subsecretário Renê de Oliveira e Souza Júnior - Palavras do
Secretário Luiz Roberto Nascimento e Silva - Esclarecimentos sobre
os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Luiz Fernando Faria -

Pastor George - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis
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Pinheiro - Djalma Diniz - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Humberto
Carneiro - Maria José Haueisen - Manha Campos - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauro Lobo) - As 9h1 5min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para procederá leitura da ata da reunião anterior.

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

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Planejamento e Gestão; Luiz Roberto Nascimento e Silva, Secretário
de Cultura; René de Oliveira e Souza Júnior, Subsecretário da Receita
Estadual da Secretaria da Fazenda, representando o Secretário, Sr.
Fuad Jorge Noman Filho; e Deputado André Quintão, Presidente da
Comissão de Participação Popular.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à discussão do tema

"Modernização Administrativa e de Gestão e Qualidade dos Serviços
Públicos no contexto do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
- PMDI - e do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2004-
2007".

Palavras do Deputado André Quintão
Bom dia a todos. Cumprimento o Deputado Mauro Lobo, que preside

e coordena os trabalhos desta manhã; o Secretário Antônio Augusto
Anastasia; o Dr. Luiz Roberto; o Dr. Renê de Oliveira e Sousa Júnior e
todos os presentes nesta última audiência pública do processo de
discussão do PMDI, PPAG e orçamento, que está sendo realizada
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pela Comissão de Participação Popular em parceria com a
Secretaria de Planejamento.

Este é o último evento da primeira etapa. Falamos em primeira
etapa porque uma avaliação do processo nos permite dizer que
podemos prosseguir nessa mesma linha de envolvimento da
população mineira e das entidades da sociedade civil no
acompanhamento da execução do plano e das leis orçamentárias.

Registro que, felizmente, a iniciativa desta Assembléia e do Governo
do Estado, com a participação de tantas entidades civis, trouxe bons
resultados e, com certeza, hoje se encerrará com novas sugestões e
boas reflexões. Conseguimos ainda, em um processo inicial de
construção, levantar debates estratégicos sobre um plano para Minas
e sobre seus rumos, diretrizes e prioridades de médio e longo prazo,
fugindo da lógica - legítima, mas muito imediatista - de tentar resolver
a situação com uma visão particular, setorial e localizada.

As audiências realizadas até agora tiveram uma participação
expressiva. Na última, realizada em Araçuaí, tivemos uma surpresa
positiva. Contamos com a participação do Subsecretário Tadeu
Barreto, e houve discussões do mais alto nível, abrangendo
problemas gerais da região Norte, do Mucuri e do Jequitinhonha. A
qualidade dos debates não nos surpreendeu, porque já faz parte da
tradição do povo dos vales, entretanto ficamos muito satisfeitos com a
significativa e importante participação de entidades e de segmentos
populares, acadêmicos e sindicais.

Entramos numa fase decisiva. Após a audiência de hoje, a
Comissão começa a analisar todas as propostas de emenda,
sugestões e recomendações apresentadas. Essas sugestões foram
distribuídas aos relatores, Deputados da Comissão de Participação
Popular. Todas elas serão apreciadas pela Comissão. Existem
sugestões que constam no próprio plano, no orçamento ou no PMDI,
integrando as propostas encaminhadas à Assembléia. Outras, num
processo de debate político, poderão ser incorporadas, já que são
sugestões importantes trazidas pela sociedade, e há algumas ações
que dizem respeito à atuação de órgãos fora do âmbito estadual, do
Governo Federal ou do próprio município. Todas elas terão
encaminhamento.

Registro a importância de esta iniciativa ter sido realizada em
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parceria com o Governo Estadual e entidades da sociedade, que
disseram "sim" a nossa convocação e tiveram participação expressiva
nos trabalhos.

Dr. Anastasia, agradeço a presença e a participação expressiva do
Governo neste debate. E bom registrar que, seja nas oficinas, seja no
trabalho de grupo, seja nas viagens, seja nas audiências públicas, o
Governo Estadual se fez presente. Foi um compromisso firmado,
assumido e concretizado, em que conseguimos, com a anuência do
Colégio de Líderes desta Casa, a prorrogação do prazo, até dia 15,
para apresentação de emendas ao PMDI, ao PPAG e ao orçamento.
Nesse prazo, daremos continuação a esse diálogo construtivo,
respeitando a autonomia de cada Poder. Esse processo será coroado
de êxito a partir do momento em que a Assembléia, numa construção
de consenso, incorporar sugestões, recomendações e idéias
pertinentes, buscando aperfeiçoamento do plano apresentado pelo
Governo do Estado. Que nesse processo tenhamos amplo diálogo,
porque tanto maior será seu êxito, quanto maior for o número de
propostas incorporadas pela Comissão de Participação Popular, pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aprovadas em
Plenário. Buscaremos dar publicidade a esse plano para que todos
dele tomem conhecimento.

Muitas pessoas identificaram avanços em vários pontos do plano
para Minas, mas a grande pergunta é: "o plano será cumprido e se
transformará em realidade?". As pessoas estão sedentas de
acompanhamento desse plano não apenas para fazer cobranças, mas
também para fazer com que se transforme em realidade.

Agradeço a todos os membros da Comissão de Participação
Popular, que trabalharam com muito afinco; a todos os servidores da
Assembléia de todas as áreas, que tornaram o processo coroado de
sucesso; ao Presidente da Assembléia, Deputado Mauri Torres, que
proporcionou todas as condições políticas e materiais para a
realização deste trabalho, ao Fórum Mineiro de Participação Popular,
a todas as entidades e, também, ao Governo do Estado, que realizou
parceria com a Comissão de Participação Popular.

Esta é uma reunião importante, porque os temas que aqui serão
tratados são viabilizadores do plano. Vamos falar de funcionamento
da máquina pública e modernização administrativa. Hoje é o dia de
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discutirmos, também, as atividades e a estratégia do Governo para
a implementação de políticas públicas sociais e de infra-estrutura.
Portanto, se não é um dia que atraia as pessoas que muitas vezes se
mobilizam por demandas mais sentidas em seu dia-a-dia, do ponto de
vista de estratégia e de funcionamento do Estado, é um dia
fundamental. Discutiremos aqui as estratégias de valorização dos
recursos humanos, estratégias financeiras e administrativas, de
funcionamento da máquina do Estado. Muito obrigado a todos vocês,
que estão construindo esse processo juntamente com a Assembléia
Legislativa. Bom trabalho para todos.

Palavras do Secretário Antônio Augusto Junho Anastasia
Exmo. Sr. Deputado Mauro Lobo, que preside estes trabalhos;

Exmo. Sr. Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de
Participação Popular; caros colegas Secretários Nascimento Silva e
Renê de Oliveira; Srs. Deputados, dirigentes da administração
estadual e demais participantes desta audiência pública; há mais ou
menos um mês, tive a oportunidade de abrir, nesta Casa, o trabalho
realizado com essas audiências públicas, em razão da parceria há
pouco mencionada pelo Deputado André Quintão. De fato, o
Deputado tem razão ao fazer o seu balanço: foi uma iniciativa muito
feliz.

O Subsecretário Tadeu Barreto, responsável por essa parte na
Secretaria, reportou-me todas as reuniões, além daquela de que
participei pessoalmente, e observamos, de fato, uma interação muito
positiva com os parlamentares e a sociedade - a audiência realizada
em Araçuaí também foi um êxito. Tudo isso nos demonstra que é um
caminho que se deve trilhar. O Governador Aécio Neves, ao receber a
proposta do Deputado, deu sinal verde, até porque foi ele quem criou
uma comissão com esse mesmo jaez no âmbito da Câmara dos
Deputados. Enfim, todos observamos que somente com a participação
da sociedade o plano terá suas estacas fincadas, e isso se faz por
meio dos parlamentares, seus representantes legítimos, e da
sociedade articulada, que, no caso do plano, participou não só de sua
elaboração, à época do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social, como participa também por meio desse mecanismo muito
positivo de democracia direta, que é o das audiências públicas.
Receba, em nome da Secretaria de Planejamento e Gestão, os
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cumprimentos à Assembléia Legislativa por essa iniciativa,
compartilhada com o Poder Executivo, que vai abrir nova fase na
convivência entre os Poderes.

Muitos dos senhores estavam presentes no primeiro dia, quando fiz
uma introdução global sobre o PMDI, seus desdobramentos, suas
diversas ações, projetos, etc. Neste momento, não compareço na
condição de Secretário de Planejamento e Gestão da Coordenação
Geral do Governo, ou seja, da secretaria responsável pelo
planejamento do Estado, mas para falar de dois projetos
estruturadores que são de responsabilidade da secretaria: o primeiro,
referente ao choque de gestão, e o segundo, ao centro administrativo.
Como sou o gerente do Centro Administrativo, farei uma exposição
um pouco mais detalhada sobre ele. No caso do choque de gestão, o
gerente é o Subsecretário de Gestão, Dr. Luiz Arnaldo Pereira, que
está aqui e na parte da tarde vai falar mais detathadamente sobre as
ações e projetos relativos à idéia do choque de gestão.

Presidente Deputado Mauro Lobo, não me furtarei a tecer
considerações iniciais antes de entrar na questão relativa ao centro
administrativo.

O projeto estruturador do choque de gestão perpassa, de fato, como
foi muito bem lembrado pelos Deputados que iniciaram os nossos
trabalhos, todas as demais ações de projetos que compõem o PMDI.
Se a máquina pública não responder positivamente aos demais
projetos, não há como implementar metas e diretrizes concebidas no
plano, e ele não terá a efetividade desejada. Por isso, é fundamental
que haja modernização do serviço público estadual.

Todos sabemos - e há um mês mencionei isso nesta mesma tribuna
- que o serviço público estadual mineiro já foi considerado o melhor do
Brasil, mas hoje não tem mais esse galardão. Temos um serviço
público de excelente qualidade, um dos melhores do Brasil, que, em
alguns setores, no entanto, já apresenta dificuldades. Essas
dificuldades são sentidas por todos: servidores, sociedade,
comunidade, usuários e administradores. Todos sabem disso.

É fundamental dar funcionabilidade ao aparato estatal, e o
Governador Aécio Neves, desde quando, em campanha, cunhou a
expressão "choque de gestão", tinha esse objetivo. Essa
funcionalidade deve-se traduzir por meio de alguns instrumentos
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basicamente centrados em dois grandes pilares: o primeiro,
dedicado às pessoas, ao corpo de servidores, sem o qual o Estado
não tem corporação, já que só existe por intermédio de seus
servidores, que corporificam e manifestam a vontade oriunda de seu
titular, que é o povo, por meio dos parlamentares.

Portanto, o corpo de servidores deve receber atenção especial. Essa
especial atenção se traduz em duas ações que estão em discussão: a
primeira é a questão da carreira dos servidores. O reconhecimento do
merecimento como fator propulsor.

O conjunto dos projetos do chamado choque de gestão foi
encaminhado, discutido, melhorado e aprovado por esta Casa, no
meio deste ano, por meio de um conjunto de medidas: emenda à
Constituição, leis complementares, leis ordinárias, e, agora, está
sendo regulamentado para vigorar a partir do dia 1 0/1/2004. O ano de
2004 será o de implantação das modificações desse novo sistema;
entre eles, figura a questão da carreira dos servidores.

Minas Gerais, lamentavelmente, não implantou o sistema de
carreira. Tivemos o embrião do sistema no final de 1994, e, de lá para
cá, nada foi feito em matéria de carreira para os servidores públicos
em qualquer dos seus segmentos ou das suas áreas. Então, é
fundamental, ainda que com certo atraso em relação a outros Estados
da Federação e à própria União Federal, que tenhamos agora um
sistema de carreira. E um trabalho imenso porque mobiliza centenas
de pessoas de diversos órgãos do poder público, bem como as
lideranças sindicais. Este ano será trazido aqui para a Assembléia
para que seja discutido, apreciado e aprimorado. Uma vez aprovado,
irá representar um novo patamar na administração pública mineira no
que se refere aos servidores, que é a forma de movimentação:
critérios de ingresso e promoção. Ao mesmo tempo, teremos uma
política remuneratória, já que esta Casa receberá um projeto de lei
este ano, em razão da aprovação da LIDO, que vincula o acréscimo da
receita, tema que será discutido pelo Secretário René.

E necessário todo o empenho do Estado e da sociedade para o
crescimento da receita, que também é um dos projetos estruturadores
que o Dr. René irá expor daqui a alguns minutos. Esse empenho se
refletirá na melhoria, para o cidadão, dos serviços de segurança,
saúde, e educação, saneamento, habitação, e na reversão de um
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percentual para os servidores, que terão seus reajustes fixados
com base nessa variação nominal da receita. Esses são os dois
pilares.

No momento em que concedermos carreira, teremos de nos
preocupar com a qualificação dos servidores. Hoje não existe
nenhuma política de qualificação no Estado de Minas Gerais, a não
ser a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, porém ainda
incipiente. Lamentavelmente, todos sabemos que a situação fiscal do
Estado, ainda que já apresente sinais positivos, é difícil. Temos
dificuldades de ordem financeira para lastrear atividades que sejam
por si sós suficientes para mudar esse quadro adverso.

Temos dificuldades em alocar recursos, quer para conceber os
merecidos, necessários e sempre solicitados reajustes, quer para as
políticas relativas à qualificação dos servidores. Esse é um dado real,
mas o Governo está se empenhando em restabelecer uma equação
fiscal razoável para, a partir daí, termos condições de alocar recursos
para empreender ações relativas à qualificação dos servidores
públicos.

A par dessa questão das pessoas, o choque de gestão se desdobra
também na área relativa às instituições e às atividades. E muito
importante que se diga isso.

- Procede-se à exibição de transparências.
Esse segundo pilar, que se refere às atividades e às instituições,

recebeu tratamento especial desta egrégia Casa Legislativa na
reforma aprovada em meados deste ano, com a criação de
instrumentos na administração pública mineira. O acordo de
resultados é um deles, e será detalhado pelo Subsecretário Luís
Arnaldo na parte da tarde. O objetivo é devolver flexibilidade e
autonomia a órgãos e entidades da administração pública, para que
possam funcionar sem as amarras típicas do regime jurídico
administrativo, que tornam praticamente inviável uma autarquia ou
uma fundação pública.

Está presente a Dra. Angela, Presidente do Sindicato dos Servidores
do Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP -, que bem
sabe que o DEOP não tem hoje um traço sequer de autonomia
administrativa distinto da Secretaria. Se o regime é o mesmo, então
pra que haver autarquia? E uma pergunta que sempre atemorizou o
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DEOP, já que o regime é o mesmo. Estou citando esse exemplo
em razão da sua presença, como poderia falar também do DER, da
FHEMIG, da Fundação João Pinheiro. E essa autonomia tem de ser
muito grande, porque as dificuldades decorrem da falta de recursos, e
autonomia sem recursos é algo discutível. Temos de estudar de que
forma esse acordo de resultados se vai traduzir.

Ao mesmo tempo, temos figuras novas. A Assembléia está
discutindo no momento o projeto de lei das OSCIPs, inovação que
recebe pleno apoio do terceiro setor. Pretende-se que a Lei Federal n°
9.790, a chamada Lei do Terceiro Setor, exista também em Minas. Já
é norma em vários Estados da Federação, independentemente do seu
matiz ideológico. Significa exatamente a corporificação de parcerias
na área social com o Poder Executivo. São instrumentos que podem
aprimorar o funcionamento da máquina pública, o que se dará a partir
da figura genérica do choque de gestão.

Portanto, o choque de gestão, que será detalhado pelo Dr. Luís
Arnaldo, se baseia em dois projetos: o primeiro é o aprimoramento do
funcionamento da máquina por meio do investimento nas pessoas e
nas atividades. Neste último caso, estamos tendo o concurso do
Instituto de Desenvolvimento Gerencial - IDG -; a equipe do Prof.
Vicente Falconi, maior "expert" em Minas Gerais, de renome
internacional, vai nos auxiliar nos processos. Ninguém deseja que um
processo de aposentadoria dure em média 900 dias, como ocorre
hoje, isso é um descalabro. Estamos tendo o concurso de
especialistas para que o Estado seja mais ágil também no serviço
público, na sua atividade-meio. Essa é a idéia visceral do choque de
gestão. O segundo projeto estruturador a cargo da Secretaria de
Planejamento e Gestão é o centro administrativo do Governo de
Minas Gerais. Essa idéia de criar um centro está próxima de um outro
projeto a ser detalhado aqui pelo Secretário Nascimento e Silva, que
dele é gerente. E sempre digo que esse projeto é irmão siamês de
outro, que trata da transformação da Praça da Liberdade num centro
cultural.

O Governador inclinou-se pela proposta de transformar os prédios
históricos da Praça da Liberdade, que já não estão vocacionados para
serviços burocráticos, que acabam sofrendo um desgaste em razão
de seu uso, que já não têm nem estrutura física para receber
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computadores e instrumentos modernos de gestão, em um centro
cultural inédito no Brasil pela sua magnitude. E vejam como a
transformação do prédio da antiga Secretaria da Educação em Centro
de, Referência do Professor já é aplaudida por todos.

E uma vocação cultural que temos ali. Há necessidade de se
deslocarem os serviços burocráticos. Ao mesmo tempo, dentro da
idéia de choque de gestão, reconheceu-se que hoje o Estado tem
instalações depauperadas, sem condições de funcionamento, aliás,
com dificuldades nos sistemas de informação, de comunicação. Como
não são prédios inteligentes, têm dificuldades de receber insumos
novos relativos a essas tecnologias modernas de comunicação e de
processo. Esse foi um reconhecimento do Poder Executivo.

Na concepção dos criadores de Belo Horizonte, no final do século
XIX a Praça da Liberdade era o centro administrativo. Por que não
criar um novo centro administrativo com todos os órgãos do Poder
Executivo? Iríamos economizar muito, pois deixaríamos de pagar
vários aluguéis. Teríamos uma grande economia resultante do
aprimoramento do processo decisório, não só pela proximidade, mas
também pela instalação de prédios inteligentes, que seriam ali
instalados com condições de funcionamento. Essa é uma idéia de um
projeto estruturador que foi desenvolvido. Como disse há pouco,
sabemos que, lamentavelmente, o Tesouro do Estado não tem
recursos suficientes para lastrear uma construção desse porte, cuja
metragem ultrapassa 1.250M 2. A única possibilidade para a criação
desse centro administrativo é com a parceria público-privada; outro
tema desta reunião, cujo projeto de lei será objeto de audiência
pública com a presença do Prof. Carlos Sanfeld, o maior nome do
Brasil em direito público, e de representantes do Governo Federal que
abraçam a mesma modelagem dessa parceria é identificar recursos
na seara privada.

Concebeu-se essa idéia, que foi desdobrada no projeto do centro
administrativo. Diante de projeto dessa magnitude, que teria grande
impacto não só em Belo Horizonte, mas em toda a região
metropolitana, fizemos uma parceria com o Instituto Horizonte, uma
organização não governamental de grande prestígio na cidade e no
Estado, coordenado pelo Dr. Marcos Santana, que se encontra
presente neste Plenário. 0 Instituto Horizonte estudará os
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desdobramentos, o que o centro administrativo traria para a região
metropolitana em matéria urbanística, de transporte, etc.
Imediatamente surgiram várias ofertas de cidades circunvizinhas a
Belo Horizonte, Confins, Curvelo, Lagoa Santa, Santa Luzia, etc.
Naturalmente, pela Constituição Estadual, que ninguém pretende
alterar, a Capital do Estado é o Município de Belo Horizonte. Portanto,
o centro administrativo deve ser construído nos limites físicos de Belo
Horizonte. Identificou-se um terreno para receber essa obra
grandiosa, mais do que isso, inovadora em termos de arquitetura, com
prédios inteligentes, modernos, funcionais, que gerem economia e
funcionalidade na gestão administrativa. O Governo Federal ofereceu
a área que hoje pertence ao Aeroporto Carlos Prates, que se localiza
numa área central da cidade. Trata-se de uma área totalmente
terraplenada, não há necessidade de cortar uma só árvore. Há um
parque no seu entorno que, obviamente, será mantido e até mesmo
incrementado. Já foi realizada audiência pública da Assembléia
Legislativa com a Câmara Municipal no Bairro Padre Eustáquio para
debater com a comunidade - que teve participação expressiva - a
reitalização daquela região.

E claro que sabemos que a construção de um centro administrativo
ali demandará grandes obras. Não basta construir, temos
desdobramentos no transporte e na estrutura urbanística. Tudo tem
que ser feito, e os recursos identificados. Não será construído um
centro administrativo ali de maneira irresponsável, sem que essas
medidas acautelatórias e compensatórias sejam feitas no seu entorno,
que é grande, na região o Aeroporto Carlos Prates. Ainda é um
projeto. Evidentemente, é um projeto estruturador, o martelo ainda
não está batido, e a matéria ainda está sendo discutida.

O Governador convidou o arquiteto Oscar Niemeyer para fazer a
concepção da obra. Surgiu até uma polêmica, e, apesar de não ser
arquiteto, considero difícil essa discussão, dada a notoriedade e a
experiência que tem o grande arquiteto. Ele começou sua carreira
internacional por Belo Horizonte com o conjunto da Pampulha e teria
grande interesse em ter um trabalho seu, em plena maturidade - já
está com 95, 96 anos de idade -, também em Belo Horizonte, como
tem feito em várias Capitais brasileiras, de tal modo que isso
marcasse a história da nossa cidade. A construção de um centro
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administrativo aqui com uma obra de sua autoria faria de Belo
Horizonte, depois de Brasília, a segunda cidade do Brasil em número
de obras do maior arquiteto que o País já teve e um dos maiores do
mundo, inegavelmente. Mas a discussão desse projeto ainda está em
andamento.

Portanto, não se trata de um projeto açodado, que vai ser
implementado de maneira rápida. Está em discussão. Será discutido
com os órgãos próprios da municipalidade, com os órgãos ambientais,
o patrimônio histórico e a comunidade. E um projeto que sofrerá um
processo de maturação, mas que deve ser pensado. Sempre falamos
sobre a falta de planejamento no Estado, e o Deputado André Quintão
também fez uma observação muito bem-vinda a esse respeito. Temos
que pensar no futuro e precisamos de começar a fazer isso logo. Já
falei muito e ainda não mostrei o objetivo geral do centro
administrativo, que aí está. O público-alvo é o servidor e a sociedade
em geral, que terão ali serviços muito melhores.

- Procede-se à apresentação de transparências.
Ações do projeto. Primeiro: reforma do edifício do BEMGE da Praça

Sete. Esse edifício é um símbolo e pertence ao Estado. Depois da
privatização desse Banco, o ltaú o devolveu. São 16.000m 2 ociosos.
Há também uma grande demanda por parte da sociedade belo-
horizontina e de alguns Prefeitos, que defendem a idéia de que o
centro administrativo deveria ficar no hipercentro. Mas já há o
reconhecimento de que isso é inviável porque não há espaço, não
existem garagens, os elevadores não suportam, os prédios públicos
dali não têm estrutura para isso. E mais: para ter um centro
administrativo, precisamos da parceria público-privada, ou seja, dos
investimentos privados. E só haverá investimentos onde houver
possibilidade de retorno através dos serviços que serão prestados em
um centro administrativo moderno, com um "shopping center",
construções hoteleiras, etc., e não no centro da cidade, onde há um
acanhamento muito grande. E claro que a revitalização do centro - e
sempre dissemos isso - é fundamental, não por meio de um centro
administrativo, mas sim com outro tipo de uso, especialmente através
do ensino superior, para ocupar essa região à noite - isso sem contar
o projeto do Governo Federal para moradias nesses edifícios.

Os ocupantes dos 16.000m 2 vão para os prédios da Praça da
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Liberdade, e o prédio do BEMGE já está sendo reformado, ao
custo de R$600.000,00 este ano e de R$1.000.000,00 no ano que
vem. O prédio ficará, assim, em condições de abrigar, no futuro,
depois de sua desocupação, outras instalações - inclusive, se for o
caso, o Poder Judiciário, que tem simpatia por aquele imóvel. O
término das obras no prédio do BEMGE está previsto para março de
2004; a mudança dos órgãos, até meados do ano que vem, com a
desocupação da Praça da Liberdade. O projeto será detalhado pelo
Secretário Nascimento. A elaboração do projeto arquitetônico básico
do centro administrativo tem recursos previstos para o ano que vem.
Esses recursos estão previstos no Orçamento do Estado. O
detalhamento do produto de 2004 do projeto arquitetônico e a
conclusão do projeto também estão previstos para o ano que vem,
que será um ano de discussões, debates sobre como vai ser, qual é o
melhor perfil, como será o impacto no anel rodoviário e na Av. Pedro
II, tratativas com a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo Federal.
No final do ano que vem, já teremos concluído como será o centro
administrativo.

A edificação será feita de acordo com metodologia própria, e seus
projetos e ações serão acompanhados. O objetivo é a implementação
do centro com os recursos em 2004; e com R$250.000.000,00 de
2005 a 2007. Os recursos não são orçamentários. Volto a dizer que o
centro só será viável se identificarmos parcerias com o setor privado
para a conclusão da elaboração dessa obra. E uma ação não
orçamentária.

Será construído um aeroporto em Betim para abrigar o aeroclube. O
DAC, juntamente com a Prefeitura de Betim, já estabeleceu o sítio da
área da INFRAERO. Também são recursos não orçamentários
previstos. O detalhamento será feito em 2004. Só é possível fazer o
centro administrativo na região do Carlos Prates se estiver pronto e
funcionando um aeroporto alternativo para o aeroclube na região de
Betim.

Esses são o gerente e os principais atores envolvidos.
Está sendo feita a reforma do BEMGE, imprescindível para o centro

cultural da Praça da Liberdade.
Aprovação dos Projetos de Lei n° 889 e 890/2003, que darão

sustentação econômica a essa criação.
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As atividades do projeto em 2004 são: desocupação da Praça da

Liberdade até junho; confecção do projeto arquitetônico; construção
do Aeroporto Regional de Betim; modelação financeira, ou seja, a
discussão do projeto.

E claro que, nesse período, com o projeto sendo elaborado, haverá
discussões com a sociedade e com os organismos municipais e
metropolitanos responsáveis por esse tipo de procedimento.

Essa é a explicação geral sobre o projeto do centro administrativo,
que será detalhado também na sessão da tarde. Portanto, a
Secretaria de Planejamento e Gestão tem esses dois projetos
curadores em sua carteira: o choque de gestão e o centro
administrativo. Podemos dizer que o centro administrativo será o
reflexo físico e arquitetônico do êxito do choque de gestão, com
edifícios modernos, funcionais e inteligentes dando condições ao
funcionamento pleno de uma máquina que já estará mais azeitada,
com carreiras estruturadas, com servidores qualificados. Mais uma
vez, reitero à exaustão que o processo de mudança de cultura é
moroso. A gestão de Estado não se modifica em um passe de mágica.
E fundamental a participação da sociedade nesse tipo de
procedimento. Esse processo dura muitos anos, muito mais do que
um, dois ou três mandatos. E um processo que se incumbe quase a
uma geração. E esse o empenho, portanto, para os projetos que se
referem às atividades-meios do poder público. Obrigado.

O Sr. Presidente(Deputado André Quintão) - Com a palavra o
Subsecretário Renê de Oliveira e Souza Júnior.

Palavras do Subsecretário Renê de Oliveira e Souza Júnior
Exmos. Srs. Deputados Mauro Lobo e André Quintão, senhores

Secretários de Estado, demais parlamentares, representantes de
entidades, senhoras e senhores, peço desculpas, em nome do Dr.
Fuad Noman, que, escalado que estava para comparecer a esta
Casa, por motivos de última hora, não pode vir, de modo que farei a
apresentação em seu lugar. Pediu-me encarecidamente que me
desculpasse, já que tem o maior prazer de vir a esta Casa sempre que
necessário.

Falarei sobre como a Secretaria da Fazenda se está preparando
para participar das mudanças por que o Estado passa. E necessário
que sua administração esteja focada na gestão e na qualidade dos
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serviços públicos. Na apresentação falarei sobre a busca da
modernização da qualidade da Secretaria, sobre sua missão e suas
atividades. Falarei sobre quais projetos implementaremos para
aprimorar a gestão da Secretaria da Fazenda. Há o PPAG, um projeto
específico estruturador, que, na parte da tarde, será mais detalhado
pelo Assessor Especial Jorge Henrique Schmidt, e os projetos de
gestão pela qualidade, de otimização de processos, de gerenciamento
matricial da receita e do PROMAT, que estão em andamento. Há
também os projetos de automatização do processo administrativo
tributário. Na busca da modernização e da qualidade do serviço
público do Estado, o conjunto de projetos que será apresentado tem o
objetivo de aprimorar os mecanismos de gestão, aumentar a eficiência
na execução dos procedimentos administrativos e introduzir
patamares elevados de qualidade nos serviços oferecidos pela
Secretaria da Fazenda. Para alcançar tal objetivo, é necessário que as
intervenções se façam diretamente na execução das atividades
finalísticas da Secretaria da Fazenda.

Da missão da Secretaria busco um pedaço para lembrar que ela é
responsável pelo provimento, pelo controle e pela administração dos
recursos financeiros necessários à consecução dos objetivos da
administração pública estadual. E aí que entra a Secretaria da
Fazenda não só para prover, mas também para auxiliar e participar do
controle da administração financeira dos recursos, conseguindo-os de
todos os modos possíveis, para que alcancemos os objetivos maiores
e para que o Estado seja financiado na sua ação de prestação do
serviço público.

Ressaltamos três atividades finais, de imediato. Primeiro, a
administração financeira dos recursos do Estado. Segundo, a
administração da tributação e a administração tributária, ou seja, tudo
relativo aos tributos e a toda a parte colocada à disposição dos
contribuintes para pagarem suas contribuições e participarem do
desenvolvimento econômico, à medida que forem admitidos esses
recursos financeiros. Esta Casa determina, por meio de leis, qual a
participação da sociedade no financiamento do Estado.

Falarei mais dos projetos da Secretaria ligados à administração
financeira e à tributação, estando o projeto estruturador incluído entre
os 30 projetos voltado exclusivamente para a modernização da receita
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estadual. Para aprimorar a gestão da Secretaria da Fazenda,
primeiro temos o PPAG, cujo objetivo é dotar a Receita Estadual de
condições operacionais que propiciem o crescimento da arrecadação
de tributos. Ela deve ser dotada de todos os instrumentos necessários
para que, uma vez instituídos tributos por leis votadas e discutidas
nesta Casa, façamos com que todos os contribuintes sejam iguais
perante ela, cumprindo as suas obrigações. Com isso, não só
levaremos para o Estado os recursos necessários para executar as
suas funções, mas também estabeleceremos uma igualdade na
concorrência. Além da receita normal, a meta do projeto junto com o
crescimento econômico é um acréscimo de R$3.600.000.000,00 ao
longo do período de 2004 a 2007.

São oito grandes ações que estão incluídas nesse projeto. Falarei
sobre elas superficialmente, uma vez que, à tarde, o gerente de
projetos, Dr. Jorge Henrique, falará com maior vagar sobre cada uma
delas. A primeira é aprender para fazer melhor, um grande projeto de
capacitação em que toda a parte gerencial e técnica da Secretaria da
Fazenda, toda a parte de apoio relacionada com a parte administrativa
e a fiscalização, tenha condições para o trabalho. Nos quatro anos,
para esse projeto, estão sendo alocados R$3.600.000.000,00.

A segunda ação é providenciar um computador para cada fiscal, o
que simboliza R$19.000.000,00 para esse setor específico. São
recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BID - por meio do Projeto Nacional de Modernização das
Administrações Fazendárias. Pretende-se com isso fazer compras de
equipamentos e de materiais de informática para assegurar a
disponibilidade imediata de recursos computacionais para todos os
envolvidos no esforço de se alcançar o incremento da receita.

E necessário aperfeiçoar cada vez mais a fiscalização e todo o seu
aparato, para que a Secretaria possa cumprir seu papel.

A terceira ação se chama "Frota em Dia". E um suporte essencial à
ação fiscal. Dada a extensão territorial do Estado e a sua posição
mediterrânea com relação ao País, temos grande volume de
mercadorias em trânsito pelo Estado, do Sudeste para o Nordeste, ou
vice-versa. E necessário termos fiscalização em todos os rincões do
Estado. Alocar pessoal para os 853 municípios não seria
economicamente viável. Uma forma de controle é dotar a Receita de
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veículos inteligentes e próprios para cobrir o território do Estado.
Para esse esforço serão destinados cerca de R$500.000.000,00 para
recomposição da frota. Está prevista a reposição de 90 veículos
anuais e a aquisição de novos veículos. Para 2004, estão previstos
recursos da ordem de R$3.055.000,00.

A quarta ação é o controle nas fronteiras. Disse anteriormente que,
devido às dimensões territoriais do Estado e à sua posição
mediterrânea, temos catalogadas 180 entradas e saídas do Estado,
fora outras estradas e outros desvios. Não seria também viável
dotarmos essas 180 entradas com postos fiscais, pois é caro
funcionar 24 horas por dia, com pessoal habilitado para isso. Mas
queremos fazer grande melhoria, construir outros postos fiscais e
melhorar de maneira inteligente, não só da barreira física, mas
também o controle de nossas fronteiras, para salvar as mercadorias
destinadas ao Estado e a receita advinda dessas mercadorias. Temos
de controlar não apenas as mercadorias destinadas ao Estado, mas
também as que estão em trânsito e as que são produzidas para
abastecer outras regiões do Estado. Reformaremos muitos postos
fiscais, cuja construção data da época do Governador Tancredo, e
outros serão construídos.

A quinta ação é a padronização e a melhoria das unidades da
Receita. Temos unidades espalhadas pelo Estado. Temos uma
representação da Secretaria em cada município. Temos 24 delegacias
fiscais, 75 organizações fazendárias. E necessário, sem dúvida,
padronizar. Há constantes contribuintes que agem nesses órgãos de
maneira diversa, desarticulada. A idéia é fazer um trabalho racional e
sistematizado de padronização, diminuindo essas unidades da
Receita para que tenham condições físicas de receber os
contribuintes e prestar-lhes bons serviços. Queremos padronização
física e procedimental.

A outra ação é ampliar a mobilidade fiscal. Exatamente pelo
tamanho do Estado e por não ser economicamente viável dotá-lo de
grande número de Fiscais, é necessário que os Fiscais tenham
mobilidade de ação para cobrir todo o Estado, visitando os municípios.
Os Prefeitos constantemente reclamam que a fiscalização não chega
ao município, que saem mercadorias sem nota, isso atrapalha sua
receita e, conseqüentemente, reflete também na receita do Estado.
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Temos de ter uma fiscalização móvel. Para isso, temos de ter
recursos para aquisição de combustível, que é caro, para que os
Fiscais possam percorrer o Estado e averiguar atividades econômicas
sujeitas a tributação.

A penúltima ação é a tecnologia da informação. Vamos em busca da
excelência fiscal. A sociedade se moderniza, se informatiza, e a
produtividade aumenta por meio do controle informatizado. E
necessário que a Receita esteja dotada de meios inteligentes que
acompanhem a evolução da atividade econômica sujeita a tributação.

Daí, termos um grande desenvolvimento de sistemas corporativos
de controle da atividade econômica e de fiscalização. Teremos
também um grande sistema gerencial, com informações fiscais e
cruzamento de informações. Cada vez mais, trabalharemos com
informações fornecidas pelos contribuintes, por meio da Internet, e
cruzaremos esses dados, de modo a verificar se certas operações
mercantis são devidamente contabilizadas e oferecidas à tributação.

Temos também um grande sistema de auditoria, voltado não apenas
para o controle interno da Secretaria, mas também para o controle da
Receita e desses sistemas.

Serão investidos nesse processo cerca de R$25.000.000,00, sendo
50% do BID e 50% do Estado. Em 2004, R$5.000.000,00 serão
alocados.

Reputo da maior importância a última e oitava ação: a educação
fiscal, que é um pressuposto para a cidadania. Estamos envolvidos
em um projeto nacional, para o qual serão alocados R$13.900.000,00
- parte deles advindos do BID -, a fim de que possamos não só
fiscalizar os tributos, mas também trabalhar na conscientização do
cidadão quanto à importância do papel social do Estado. E necessário
mostrar-lhe onde é aplicada a receita. Sempre digo a meu pessoal
que nos cabe arrecadar e a todos, como cidadãos, verificar onde são
aplicados os recursos. Portanto, a educação fiscal é fundamental para
a cidadania. Queremos que a sociedade seja, cada vez mais,
conscientizada por meio de programas de educação. Temos
procurado capacitar pessoas para que levem a todos a função social
do tributo. São esses nossos principais assuntos e serão detalhados
melhor na parte da tarde.

Estamos desenvolvendo um projeto de gestão pela qualidade, com a
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assessoria do Prof. Falconi e de sua equipe. Nosso objetivo é
implantar um modelo de tomada de decisões na Secretaria. A gestão
será orientada pela qualidade da execução dos processos de trabalho,
e o mesmo faremos com os resultados. A meta é envolver todos os
servidores de todos os setores da Secretaria, em todos os seus níveis
hierárquicos, na concepção da gestão pela qualidade. Já foi elaborado
um termo de referência, e os serviços estão em fase de licitação.

Há outro projeto em curso, por meio de uma parceria entre o Estado
e o Instituto de Desenvolvimento Gerencial - IDO. E um projeto de
otimização de processos, que visa a revisar e a racionalizar os
principais processos de trabalho da Secretaria da Fazenda, a fim de
aumentar a eficácia e a eficiência e reduzir os custos. Esse projeto
conta com o apoio e a assessoria direta do IDO, os quais foram
ofertados pela Fundação Brava e por diversos contribuintes, que
apostam na melhoria da gestão do Estado em várias áreas, incluindo
a Secretaria da Fazenda.

Foram constituídas 15 equipes de implantação, que elaboraram
seus planos de trabalho. O próximo passo será a instalação de
aplicativos para o acompanhamento de execução de planos de ação,
sendo que alguns dependem de grandes sistemas de informática.
Estamos treinando os gerentes no uso desses aplicativos e na
execução das atividades previstas nos planos de ação.

Esses projetos estão sendo otimizados, e há um grande projeto com
foco no atendimento ao contribuinte, que está sendo desenvolvido em
Belo Horizonte. A Secretaria tem apenas um núcleo na Capital,
funcionando na Rua Rio de Janeiro, o qual é responsável por cerca de
50% de atendimentos do Estado. Queremos melhorar o atendimento
ao contribuinte para mostrar uma cara diferente da Secretaria da
Fazenda, que não seja vetusta, de coletoria, mas de prestação de
serviço público. Os contribuintes são obrigados por lei a recolherem
impostos e devem receber um serviço adequado, de qualidade, que
os estimule a prestar suas obrigações tributárias.

Na área da Receita, trabalhamos nos projetos de atendimento ao
contribuinte, de gestão de atividades pertinentes à fiscalização e de
gestão do crédito tributário. Todo o procedimento relativo à
administração do crédito tributário está sendo redesenhado.

Na área financeira, temos os projetos de execução financeira da
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Subsecretaria do Tesouro, no fluxo de caixa, e da programação
financeira. Há também projetos na área - meio da Secretaria que
possibilitarão uma melhor fluição dos processos ligados à gestão da
rede física, dos custos, do pessoal, do suprimento de materiais de
serviço, da elaboração de relatórios e da administração da rede lógica
da Secretaria, pois temos uma rede de informática interligando todo o
Estado.

E um projeto, também em andamento, com a assistência do IDG,
encontra-se em atividade, com o objetivo de elaborar e controlar o
planejamento anual de arrecadação, com a meta de garantir a
melhoria estrutural das diversas receitas do Estado, seja o ICMS, o
IPVA etc. Foram definidas as metas de arrecadação para 2003 e
2004, toda uma gama de serviços envolvendo a melhoria do sistema
de arrecadação por meio de resultados, de maneira harmônica,
compatível com a economia, de forma que todos sejam iguais perante
a legislação tributária, de modo urbano e compartilhado. As metas são
definidas por projetos essenciais à receita do Estado, como por
exemplo o Projeto Combustíveis, em parceria com a ANP e o
Ministério Público por intermédio do PROCON estadual. O
combustível representa 26% da receita do ICMS do Estado. Aliamos o
combate à sonegação ao combate à adulteração, na defesa do
consumidor. Hoje à tarde assinaremos convênio com a ANVISA,
juntamente com a Secretaria da Saúde, para combate à sonegação e
adulteração de medicamentos, integrando a fiscalização da Receita à
Vigilância Sanitária, nos níveis estadual e federal. Estaremos
integrando, cada vez mais, a fiscalização com outros órgãos em nível
federal, estadual e municipal, visando à defesa do consumidor.

Essas metas são definidas por projetos, por delegacias fiscais e
superintendências regionais. Foi criado um sistema de informática
para acompanhamento e controle de metas e definido um conjunto de
projetos de fiscalização a serem realizados em 2004. Estamos
terminando a fase do projeto de ação, que será tornado público para
que todos saibam para onde está direcionada a fiscalização do Estado
e se as unidades fiscais estão trabalhando conforme a metodologia de
planejamento desse projeto.

Está sendo elaborado um projeto de recuperação de receitas por
meio da efetivação do recebimento informatizado do crédito tributário,
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e também um projeto de recuperação de receita de IPVA, onde há
grande inadimplência. Estamos trabalhando com a Prefeitura e a
Polícia Militar porque 50% desse imposto pertence à Prefeitura.

Um outro grande projeto, que mudará a cara da Fazenda é o Projeto
de Modernização do Processo Administrativo Tributário - PROMAT -
que propiciará ao contribuinte o acesso a serviços da Secretaria e a
utilização da Internet, dispensando o comparecimento pessoal às
repartições, padronizando a execução do serviço e aumentando a
segurança do sistema. O projeto encontra-se em andamento.

Existe a meta de revisar e aperfeiçoar a totalidade dos serviços de
arrecadação e tributação da Secretaria. Foi concluído o levantamento
de processos, novos "softwares" estão em fase final de especificação
e alguns em fase de construção.

Esperamos que, no final do próximo ano, a Secretaria da Fazenda
esteja totalmente modificada do ponto de vista da prestação de
serviço, quando teremos facilitado, em cada rincão do Estado,
serviços tais como inscrição de contribuinte, certidão negativa de
débito e diversos outros. O contribuinte terá acesso à sua própria
conta corrente na Secretaria da Fazenda, tudo isso via Internet.
Seremos, nesse aspecto, um dos setores mais modernos do País.

Concluindo, esperamos, a partir da implantação dos diversos
projetos aqui mencionados, criar a Secretaria do futuro. Esse projeto
estruturador revela o reconhecimento do Estado da importância de se
estruturar adequadamente a Secretaria da Fazenda, para que possa
cumprir a sua missão de prover o Estado dos recursos necessários
para executar a sua função social. Os projetos focalizam quatro "aces"
que representam uma visão de futuro, da Secretaria: recursos
humanos, capacitação na tecnologia da informação, processo de
trabalho e infra-estrutura física. E a ênfase está no aprimoramento da
gestão, na busca contínua da qualidade e da eficácia e no
atendimento digno ao cidadão. Obrigado.

Palavras do Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva
Exmo. Deputado Mauro Lobo, Presidente desta Comissão; Exmos.

Deputados André Quintão; Exmo. Deputado Bonifácio Mourão, que
faz um trabalho expressivo a respeito de Ary Barroso; Exmo.
Deputado Paulo Piau, demais parlamentares - faço referência apenas
aos que facilmente identifiquei neste Plenário. E com muita alegria e
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honra que compareço, pela primeira vez, à Assembléia Legislativa.
Então, aproveitarei esta oportunidade única para esclarecer e divulgar
as ações da Secretaria da Cultura de Minas Gerais.

Minha participação no dia de hoje se divide, na verdade, em dois
blocos. Agora pela manhã, tentarei esclarecer a ação da Secretaria no
tocante à modernização do aparato do Estado, ao choque de gestão e
à contribuição que a Secretaria deu a esse processo. Na parte da
tarde, vou expor mais detalhadamente a questão relativa à Praça da
Liberdade. Portanto, vou-me concentrar no que já foi feito e no que
está sendo feito no âmbito da Secretaria da Cultura.

No entanto, não posso deixar de fazer um reparo em relação à
Praça da Liberdade. Como o Secretário Anastasia bem salientou, há
uma nítida interligação entre o centro administrativo e o centro de
espaço cultural dessa praça. Vou detalhar a questão na parte da
tarde, mas já de início gostaria de informar aos parlamentares que o
espaço da Praça da Liberdade será feito com todo cuidado, após
muito debate com a sociedade, e que esta Casa será ouvida em todas
as etapas. Não se pensa, em momento algum, fazer uma coisa
apressada, açodada. Sabemos muito bem da importância da Praça da
Liberdade e de sua simbologia para todos nós. Sabemos, portanto,
que esse processo tem de ser feito de forma muito cuidadosa, para
que possamos obter êxito. Inegavelmente, alguns dos prédios ali
existentes hoje não têm mais ocupação contínua; inegavelmente, há
oportunidade de aproveitamento nobre da praça, voltado para o lado
cultural.

Mas isso só pode ser bem-feito se feito com transparência, com
debate com a sociedade, com audição da sociedade civil, desta Casa,
do Conselho do Patrimônio do Município, enfim, de todos os atores
sociológicos importantes, que vão legitimar esse processo. Será assim
que conduzirei esse trabalho. Na parte da tarde, vamos entrar em
maiores detalhes sobre o que já foi feito, mas faço apenas esse
reparo inicial para tranqüilizá-los: nada será feito sem um amplo
debate com a sociedade - aliás, o que se imagina é um concurso
público, um concurso de idéias em âmbito nacional, escolhido por uma
comissão; portanto, esse processo terá uma transparência contínua,
do começo ao fim. Mas, como isso será objeto da exposição da parte
da tarde, vou me concentrar mais nas questões objetivas da
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Secretaria da Cultura.

Aproveitarei esta oportunidade única para demonstrar o que a
Secretaria da Cultura faz, tendo apenas 0,19% do orçamento do
Estado. Portanto, é muito importante que tenhamos uma dimensão da
amplitude do que está sendo feito em nível da Secretaria da Cultura,
com impacto relativamente mínimo sobre o total do orçamento do
Estado.

Passarei a mostrar simples transparências que irão situar a ação da
Secretaria da Cultura.

Esta primeira transparência é sistemática. Demonstra de um lado as
entidades ligadas à gestão direta da Secretaria, instituições como as
superintendências de bibliotecas públicas, os arquivos públicos e as
superintendências de museus. Vemos ainda fundações como o
IEPHA, a TV Minas, a FAOP, a Fundação Clóvis Salgado e a Rádio
Inconfidência. Essa é a composição das Secretarias. Destaco a
presença do Secretário Adjunto, Dr. José Osvaldo Lasmar, que nos
honra muito.

Este quadro é o da missão institucional que os senhores conhecem
tão bem ou melhor que eu. Da mesma forma, este quadro me parece
redundante, pois são idéias de patrimônio comum. Sei que o tempo é
limitado, portanto quero aproveitá-lo da melhor maneira,
demonstrando apenas o que já foi feito concretamente.

Neste outro quadro, temos a visão da superintendência das
bibliotecas públicas. Temos uma idéia do que ela faz, o público que
ela atinge anualmente, e o controle da ação das bibliotecas públicas
de todo o Estado que ela faz.
- Este é um mapa interessante, que, aliás, já foi modificado este ano.
E um mapa que demonstra com clareza a distribuição de bibliotecas
públicas no Estado. Como iremos demonstrar, conseguimos um
trabalho conjunto com o Governo Federal para que Minas seja o
primeiro Estado a ter bibliotecas públicas em todos os municípios, ou
seja, até o momento de elaboração deste mapa, 84% dos municípios
tinham bibliotecas públicas. Apenas cerca de 16%, ou seja, 135
municípios não tinham bibliotecas públicas, mas esse quadro já está
sendo modificado.

Vemos aqui as Superintendência de Museus: Museus Guignard,
Mineiro, Alphonsus Guimaraens, em Mariana, Guimarães Rosa, em
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Cordisburgo, e do Crédito Real, em Juiz de Fora.

A seguir, uma transparência sobre o Museu Mineiro, localizado na
Rua João Pinheiro. Vemos aqui a dimensão de sua função.

O Museu Casa de Guimarães Rosa é extremamente interessante,
porque, embora seu acervo físico seja pequeno, é muito importante do
ponto de vista de sua tradição oral na preservação da obra desse
mestre.

O Museu Guignard, em Ouro Preto, é dedicado à obra desse grande
artista.

O Museu do Crédito Real, em Juiz de Fora, representa uma
característica nova, porque é um museu ligado à história da moeda,
fugindo do viés tipicamente cultural, o que é extremamente
interessante.

Vemos aqui parte do acervo do arquivo público, bastante expressivo.
A Superintendência de Ação Cultural cuida da Lei de Incentivo à

Cultura e trabalha, portanto, na formação permanente desse projeto
estruturante para a secretaria. Há o Sistema de Informações Culturais;
o apoio aos congados e à folia de reis e a manifestações de raiz são
feitos pelo Centro de Tradições Mineiras. Há ainda o setor audiovisual.

A Fundação de Artes e Ofícios de Ouro Preto - FAOP - é uma
entidade que se dedica à cidade, com um trabalho importante na área
de artesanato. O IEPHA é o órgão básico de preservação do
patrimônio estadual, cuja ação no Estado equivale à do IPHAN.

Temos aqui uma série de projetos básicos do IEPHA. A Fundação
Clóvis Salgado, que todos conhecem, opera o Palácio das Artes e a
Serraria Souza Pinto. Vocês podem ver o Grande Teatro, as galerias.
Está registrada a obra de cunho social efetivada pelo Centro de
Formação Artística - CEFAR-, que, na verdade, quase prepara os
artistas do amanhã. Estamos montando permanentemente cursos de
gestão cultural e o próprio núcleo para esses artistas. Temos aqui
parte da ação dos corpos estáveis da Fundação Clóvis Salgado, as
funções da Rádio Inconfidência e ainda a Fundação TV Minas.
Felizmente, tanto uma quanto a outra retornaram ao âmbito da
Secretaria de Cultura por decisão do Governador Aécio Neves.

Em linhas gerais, quis mostrar como, com 0,19% do orçamento, a
Secretaria da Cultura realiza ação expressiva em Minas e
desempenha funções típicas de Estado na área de museus,
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bibliotecas públicas, arquivística, música, dança, enfim, quis dar
uma dimensão do organograma da secretaria.

A segunda etapa refere-se ao que já foi feito concretamente a partir
de janeiro de 2003, quando assumi a pasta. A primeira decisão que
tomamos foi a criação de uma diretoria do audiovisual. Mesmo
vivendo o ajuste fiscal empreendido no Estado, achamos que era
necessário descobrir um espaço administrativo na Secretaria da
Cultura que criasse um núcleo ligado ao audiovisual. Era inconcebível
para nós que a Secretaria da Cultura não tivesse, em pleno século
XXI, nenhum departamento que se interligasse com o cinema, a
televisão e o vídeo.

Nossa primeira decisão foi criar essa estrutura, é um núcleo ainda
tímido, evidentemente, mas é um espaço administrativo importante.
Com isso, dinamizamos a relação da Secretaria da Cultura com o
Ministério da Cultura. A política maior em relação ao cinema, pelo
volume de recursos envolvidos, só é possível com essa articulação
em nível federal. Estamos ajudando não só o Festival Curta Minas,
mas contribuindo para a realização e finalização de vários filmes neste
momento. Da produção mineira, estão sendo finalizados: "Vinho de
Rosas", de Elza Cataldo; "Confronto Final", de Alonso Gonçalves; "Um
Espírito Baixou em Mim", de Jorge Moreno;" Peter Lund," de Renato
Menezes; "Amor Perfeito", de Geraldo Magalhães; "Pedro Nava", de
José Sette de Barros. Estão prontos para lançamento: "Garrincha", de
Mílton Alencar; "General", de Fábio Carvalho.

E a inserção da Secretaria da Cultura no cinema, que, a nosso ver,
estava abandonado no Estado.

Outra ação imediata importante no Estado foi a luta que tivemos de
empreender em torno da preservação das leis de incentivo à cultura.
Como todos sabem, a reforma tributária, na sua primeira versão,
pretendia suprimir as leis estaduais de cultura. Isso seria um equívoco
grave nos Estados em que essa legislação tem êxito, como é o caso
de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Na
medida em que se tentava fazer um pacto federativo, buscando
equilíbrio entre os entes federativos, União, Estados e municípios,
parecia-nos mais grave que fossem suprimidas apenas as leis
estaduais de cultura, mantendo assim as leis federais e municipais.
Participamos intensamente desse processo, escrevendo, debatendo
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com o relator, o Deputado Federal Virgílio Guimarães, e fazendo
articulações com os Secretários da Cultura dos Estados em que a lei
de cultura é fundamental, como é o caso da Bahia, do Rio Janeiro e
do Rio Grande do Sul. Dessa forma, contribuímos para que esse
equívoco não prosperasse e para que a Lei de Incentivo à Cultura
fosse mantida no texto final da reforma.

O que realmente permitiu a realização de projetos culturais nos
últimos anos foi a Lei do ICMS. Nos últimos quatro anos, Minas Gerais
recebeu apenas 9% de recursos das leis federais, um percentual
ínfimo, ridículo, que não expressa nem os PIBs econômico e cultural
do Estado. Do total de recursos das Leis Rouanet e do Audiovisual,
86% foram para São Paulo e Rio de Janeiro. Se a Lei do ICMS for
suprimida, o setor ficará na completa inanição, no completo abandono.
O nosso trabalho foi para a manutenção dessa lei. Agora,
trabalharemos para que a participação do Estado de Minas Gerais no
conjunto de incentivos federais seja ampliada. Estimulamos os
produtores culturais a participar dos projetos no âmbito federal. Tenho
certeza de que traremos recursos federais para nosso Estado,
ampliando, assim, a atuação do segmento cultural no País.

Outra questão pontual é a atuação que desenvolvemos na área de
patrimônio. Faço essa ressalva porque essa foi a minha orientação
quando exerci o cargo de Ministro da Cultura no Governo Itamar
Franco. Se as Secretarias da Cultura não forem dotadas de agenda
específica, concreta, de atuação sobre a realidade, acabam se
perdendo no caleidoscópio das boas intenções. Inegavelmente, o
setor cultural se caracteriza por um conjunto de projetos legítimos,
mas, se não houver uma agenda executiva, objetiva, isso se perde.
Enquanto estiver no comando da Pasta, o meu lema será trazer o
diagnóstico, mas, se possível, a terapia. Ou seja, trazer ações
concretas, reais, e não idéias bem intencionadas, filosóficas, mas que
se perdem com o tempo e com a cronologia dramática que
conhecemos da administração.

Logo depois dos incidentes dramáticos ocorridos em Ouro Preto e
posteriormente em Sabará, compreendemos que precisávamos de
uma ação imediata na área de patrimônio. O que havia sido feito até
aquele momento era sempre buscar o culpado depois que a porta já
estava arrombada, colocar o cadeado depois que o problema já tinha
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ocorrido. A justificativa era a de sempre transferir a culpa para
alguém, para o Prefeito, para o padre, para o IPRAN, para o IEPHA
etc. Diluíam-se as culpas sem, na verdade, avançar-se no processo
social contínuo. Invertemos a lógica desse processo e trouxemos para
a Secretaria da Cultura todos os atores sociológicos importantes que
atuam no processo de patrimônio.

Assim, incorporamos a Secretaria de Defesa Social, a Promotoria de
Justiça, a Polícia Federal de Minas Gerais, a Associação das Cidades
Históricas de Minas Gerais - entidade que acabou de ser criada e que
é fundamental -, o IPHAN e o IEPHA. Outra coisa que seria básica
também e que muitas vezes foi esquecida é a participação da própria
Igreja. Assim, trouxemos a arquidiocese e a Igreja para participarem,
com a Secretaria, dessa força-tarefa.

O que já foi feito concretamente? De um lado, o Projeto Chama, que
é um projeto de consciência mineira contra a prevenção de incêndios,
que surgiu em Ouro Preto. Fundamentalmente, esse projeto visa
detectar preventivamente todos os pontos graves de risco nas cidades
históricas. Sabemos que esses problemas se repetem e que
acontecem por causa da fiação inadequada e antiga, ainda de pano,
apesar de estarmos em pleno século XXI; da alteração de imóveis
residenciais para uso comercial sem um cuidado maior; e da ausência
de uma estrutura maior do Corpo de Bombeiros. Esse Projeto Chama
está fazendo um diagnóstico dos problemas das cidades históricas. O
diagnóstico de Ouro Preto já está pronto. Agora está sendo feito o de
Sabará, e o trabalho seguirá continuamente, em todo o Estado. O
Governador do Estado já tornou disponível um contingente do Corpo
de Bombeiros que está trabalhando de maneira fixa nesse projeto.
Meu intuito é, depois, consolidar uma força especializada na área de
prevenção de incêndios em cidades históricas.

Ao lado disso, conseguimos recursos junto à CEMIG, num esforço
grande do Estado, para que pudéssemos adquirir cinco viaturas
modernas. A compra dessas viaturas já está sendo licitada, e elas
serão entregues às cidades históricas. São viaturas que dispõem de
tecnologia moderna. Elas são mais leves e podem andar dentro das
cidades históricas com mais facilidade. Como todos sabem, as ruas
dessas cidades são de difícil acesso, e o que é importante é que, ao
invés de tecnologia de água, elas possuem tecnologia de vapor. Com
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isso, sua eficiência no combate ao fogo aumenta, e a preservação
dos bens próximos aos locais atingidos não é prejudicada. Essas
unidades serão entregues até o final do ano, ficarão em cinco cidades
históricas, mas atenderão a núcleos. Por exemplo, a unidade de Ouro
Preto atenderá também a Mariana, e assim sucessivamente. Então,
trata-se de uma ação objetiva e concreta que já está sendo
implementada.

Por outro lado, criamos um "site" que é fundamental, porque vimos o
clamor da sociedade contra dilapidação, roubo e extravio de peças em
nosso Estado. Não tínhamos dados técnicos precisos que permitissem
e amparassem esse controle. Portanto, nossa primeira providência foi
a criação dessa força-tarefa preventiva do Projeto Chama para o
combate ao incêndio e ao acidente nas cidades históricas, com a
criação de unidades modernas do Corpo de Bombeiros, que serão
entregues rapidamente. O processo licitatório já está em curso. Ao
mesmo tempo, estamos nos estruturando juridicamente e de forma
moderna para que essas informações que estavam dispersas - seja
no IPHAN, seja no IEPHA, seja em entidades civis - estivessem à
disposição da comunidade. Esse "site" está criado, e tomo a liberdade
de exibi-lo para vocês. E um "site" da Secretaria de Estado da Cultura.
Acionando a parte do patrimônio, ele aparecerá imediatamente. Com
isso, todos podem obter informações sobre qualquer cidade da região,
escolher a cidade e obter a descrição clara da característica da peça,
sua origem, fotografia e data da ocorrência, ou seja, quando ela foi
furtada ou desapareceu.

Pela primeira vez estão catalogadas no Estado de Minas Gerais 250
peças, com sua descrição completa, com fotografia, com dados, numa
revolução tecnológica que até hoje não havia sido feita. Como o "site"
é interativo, estamos recebendo contribuições de todo o Estado,
aperfeiçoando essas informações com novas ocorrências e
atualizando dados. Com isso, já conseguimos impedir que leilões
criminosos fossem feitos em outros Estados da Federação,
notadamente no Rio de Janeiro, onde recuperamos peças que seriam
leiloadas. Com a ajuda da Polícia Federal, recuperamos em todo o
País cerca de 200 peças, em um prazo de dois meses. Essa é uma
ação objetiva e concreta, que demonstra a forma de atuação da
Secretaria de Estado da Cultura.
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Já entregamos algumas das peças recuperadas em Brumal e

vamos entregar em Monsenhor Horta. Nossa única exigência é que os
municípios comprovem ter instalado alarme de proteção para a
segurança no retorno dessas peças.

O último programa ao qual gostaria de me referir é o das bibliotecas
públicas. Em conjunto com o Governo Federal, pela primeira vez
conseguimos articular um programa que busca eliminar o déficit de
bibliotecas públicas no Estado. Comparando-se ao restante dos
Estados da Federação, Minas tem uma posição bastante boa, na
medida em que 84% da rede municipal já é atendida por bibliotecas
públicas. Mas cerca de 135 municípios ainda não as tem. Obviamente,
são os municípios mais pobres, localizados em regiões mais distantes
e menos atendidas pelo Estado. São cidades cuja população varia
entre 5 mil e 10 mil habitantes. Conseguimos negociar com o Governo
Federal, com o Estadual e com o Municipal. O Governo Federal
fornecerá o acervo básico de livros e um computador. O Governo
Estadual será o responsável pela profissionalização e capacitação. O
município indicará a sede onde as bibliotecas serão instaladas. Serão
cerca de 78 mil exemplares, envolvendo quase R$2.000.000,00. Até
fevereiro do ano que vem, as bibliotecas já estarão implantadas.
Podemos dizer com alegria que Minas será o primeiro Estado a ter
uma rede de bibliotecas públicas cobrindo 100% do Estado, numa
demonstração de articulação entre os diferentes níveis do poder
público, ou seja, União, Estados e municípios, e de parceria com a
sociedade privada.

Em linhas gerais, são essas as idéias. Alonguei-me pela
oportunidade única de expor o que foi feito pela Secretaria da Cultura,
qual é sua função e como age. Estarei à disposição dos senhores na
parte da tarde para discutir o projeto estruturador. Muito obrigado pela
atenção e pela oportunidade que me concederam.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado Mauro Lobo) - Esta Presidência passará

a formular as questões escritas encaminhadas pelos participantes e
pelos telespectadores. A Presidência solicita aos Deputados e aos
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam
objetivos e sucintos, dispensadas as formalidades das saudações
pessoais. Cada participante disporá de até 2 minutos para sua
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intervenção.

Debates
O Sr. Presidente - A arquiteta Helena, representando a sociedade,

pergunta ao Secretário Antônio Augusto Anastasia: "Gostaria, como
técnica, apenas de fazer algumas considerações: a mudança dos
edifícios da Praça da Liberdade exigiria um estudo mais detalhado, a
fim de se evitar a privatização dos imóveis públicos em nome de
atividades culturais; a área do aeroporto exigiria investimentos
pesados em infra-estrutura viária, principalmente a alça do anel
rodoviário e a Pedro II, uma vez que o sistema viário do bairro é muito
estreito e já saturado. Qual o endereço eletrônico para acessarmos o
material apresentado aqui? No mais, parabenizo a casa pela abertura
e iniciativa".

O Secretário Antônio Augusto Anastasia - Respondendo de maneira
bem objetiva à indagação da Dra. Helena, arquiteta, com referência -
e isso será objeto da apresentação da parte da tarde do Secretário
Nascimento, do Centro Cultural da Praça da Liberdade - à mudança
dos edifícios, haverá um procedimento licitatório, em que serão
apresentadas demandas e em que o Estado apresentará indagações.
A sociedade apresentará propostas, e haverá um procedimento
dissertante. Evidentemente, não pretendemos dar uso privado, mas o
contrário. O uso de serviço público de cultura não é privado. De fato,
como já foi feito com a Secretaria de Estado da Educação, que se
transformou num centro de referência do magistério, faremos também
com os demais imóveis, cujas vocações serão identificadas nesse
procedimento, com a participação de toda a sociedade e de todos os
especialistas que queiram participar.

Sobre a área do aeroporto, o Poder Executivo tem plena consciência
da necessidade de obras viárias. Sabemos que o centro administrativo
não pode ser instalado lá sem as obras, quer da Pedro II, quer do anel
rodoviário. Por isso, estamos em entendimento com a Prefeitura e
com o Governo Federal, tendo em vista que a Pedro II é uma obra do
município, ainda que financiada em parte pelo BDMG, e o anel
rodoviário é uma via federal. O estudo do Instituto Horizontes
apontará, de maneira muito clara, quais são exatamente os
desdobramentos imprescindíveis para o centro administrativo naquela
localidade.
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O Sr. Presidente - Questão da Sra. Rafaelita, do Grupo Reviver.

"Sr. Secretário da Cultura, por que o programa 'Olhar Ambiental" já
não é apresentado na Rede Minas? Educação ambiental é
fundamental. Parabéns pela tecnologia moderna de combate aos
incêndios nas cidades históricas. E possível modernizar também o
combate aos incêndios florestais?".

O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - Agradeço a
referência elogiosa à nossa ação na área de proteção ao patrimônio
histórico. Sobre o programa "Olhar Ambiental", diria que, na verdade,
ele não está excluído. O que ocorre é que a TV Minas, como todos
sabem, retornou ao seio da Secretaria da Cultura e passa por uma
fase de readaptação da sua grade. Quanto à questão de possibilidade
de ajuda direta na questão ambiental, chamaria a atenção para o fato
de que isso, na verdade, é atribuição do Secretário José Carlos
Carvalho, a quem cabe a gestão e a preservação do patrimônio
ambiental. Já temos bastantes coisas para fazer pelo patrimônio
histórico e cultural, e pediria que transferissem a pergunta e a
demanda ao Secretário José Carlos, quando ele aqui vier.

O Sr. Vagner Pereira - Bom-dia. Parabenizo a Casa pela realização
desta audiência pública. Mais uma vez, solidarizamo-nos com o plano.
Alguns pontos do plano já se encontram em ação. Isso nos causa
grande satisfação. Principalmente o ponto da fiscalização, na busca
da receita correta do Estado. Vemos as aplicações disso.

Vemos também que o emprego está crescendo no Estado. O
Deputado Adelmo apresentou relato interessante sobre o pólo
calçadista de Minas Gerais. Acredito que é um ponto muito importante
para os trabalhadores.

Com relação às obras de mudanças da administração para o
Aeroporto Carlos Prates, vemos como geração de empregos e de
renda, crescimento para o Estado e busca de urna concentração para
a administração pública - Brasília tem feito isso. E um ponto essencial
para a economia do Estado e possibilitará a sobra de recursos para
investimento. Acredito que a busca da administração concentrada no
Aeroporto Carlos Prates trará grande progresso para o Estado.

Vemos que o processo da saúde ainda está lento. O Governo
Federal está na defensiva. Vimos o protesto dos parlamentares no
Congresso. Solicitamos aos membros desta Casa, aos Secretários e
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ao Governo do Estado empenho forte para melhorar o atendimento
à saúde pública no Estado. Ouvimos a todo o momento comentários
sobre o possível fechamento do Hospital São José. Esse hospital
pertenceu à categoria dos bancários, hoje pertence à rede pública, por
meio da unificação dos institutos.

Para encerrar, ressalto a situação da saúde. Parabenizamos o
Governador pelo crescimento e pelo avanço do Estado. Com isso,
combateremos a queda do nosso poder aquisitivo, que caiu 14,5% no
Brasil neste ano. Acreditamos que os parlamentares nos ajudarão na
aprovação desse plano, tão importante para o crescimento do Estado.

Sou de Ouro Preto e parabenizo o Governo por toda ação em Ouro
Preto e Mariana. Obrigado.

O Secretário Antônio Augusto Junho Anastasia - Agradeço ao
Vagner, que representa a CGT no conselho e participou ativamente da
elaboração do PMDI. Ele observa que alguns projetos já estão em
execução, porque são projetos que dão continuidade a um trabalho. O
princípio da continuidade é muito importante. Vários projetos de
Governos anteriores continuam. O Subsecretário Renê apresentou
vários pontos da receita que vieram de Governos passados. Isso é
fundamental. Temos de reconhecer os méritos.

A ponderação do Vagner é a mesma de toda a sociedade mineira: a
questão da saúde. Lamentavelmente, não temos na União, nos
Estados e nos municípios recursos suficientes para dar aos cidadãos
brasileiros saúde condigna com suas necessidades. Isso é a
realidade. Não conseguiremos mudar isso num passe de mágica, do
dia para a noite. E um processo.

Se observarmos a evolução dos orçamentos da União, dos Estados
e dos municípios, veremos que a cada ano cresce a participação da
saúde. Ainda estamos longe de ter - repito e reconheço - uma saúde
de nação civilizada. Estamos longe disso, mas há um acréscimo em
todos os níveis da Federação. A saúde, há alguns anos, não era
objeto de preocupação em termos orçamentários, até porque não
havia vinculação. Agora a preocupação surge. Claro que só
conseguiremos melhorar com o empenho de todos, mas é óbvio que
houve evolução.

O Vagner cita o Hospital São José. A época da campanha para o
Governo do Estado, os especialistas apontaram que o Estado possuía
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situação interessante em matéria de saúde pública. Temos o
estrangulamento da saúde pública em Belo Horizonte. Aqui houve a
construção de grandes hospitais, então todo o fluxo do interior vem
para Belo Horizonte. Assim, há pouco tempo, havia indicador de que
mais da metade dos leitos da Santa Casa estavam ocupados com
doentes do interior. Por isso, criou-se o PROHOSP, para fortalecer a
rede de hospitais do interior, para fechar o fluxo migratório e dar
atendimentos razoáveis no interior do Estado.

É um processo que se faz de maneira lenta, mas com prioridades.
Estamos nos empenhando para isso e o Governador tem plena
ciência de que as questões da saúde e da segurança pública formam
o grande reclamo da sociedade mineira.

A Sra. Luzia Maria Alves de Castro - Minha questão é para o Sr.
Antônio Augusto ou para o Sr. Renê, não sei dizer qual dos dois
poderá respondê-la.

O senhor falou sobre a Lei n° 8.080, relativa ao setor da saúde.
Sabemos que a Emenda à Constituição n° 29 não foi cumprida no
Governo anterior nem no atual de maneira integral, mas somente
50%, ou seja, a saúde está precária devido à falta de cumprimento
dessa emenda.

Na área de habitação, até 1992 só havia habitação para a classe
média e alta, que seriam esses prédios da MRV e outros. Sou uma
das pioneiras na habitação em Belo Horizonte. A partir de 1994, o
setor da habitação começou a atender, nas Prefeituras, pessoas que
recebem até três salários mínimos, que seria o pessoal de baixa
renda. Com o movimento popular, estamos conseguindo melhoras.
Gostaria que isso fosse estendido para todo o Estado e até para
outros Estados.

No setor da educação, sabemos que a escola plural está levando o
aluno até o segundo grau, mas sem nenhuma capacidade. Tenho
solicitado, nos movimentos de que participo, que o curso
profissionalizante volte ao segundo grau, como antigamente, quando
tínhamos os cursos normal e de contabilidade. As pessoas precisam
ter cultura para conseguir emprego.

Sabemos que o saneamento é ineficiente em todo o Estado, e, se
houvesse uma maior eficiência nesse setor, a saúde também teria um
avanço. Assim, o recurso necessário para a saúde, nesse setor, seria
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menor, e o dinheiro poderia ser revertido para outros setores da
própria saúde.

A segurança pública é outro setor importante. Ontem, estivemos
reunidos com o Major da 14, que nos informou que a polícia tem um
déficit de recursos humanos. Sei que está havendo concurso para as
Polícias Civil e Militar, mas é preciso aumentar as vagas, porque a
maior violência está acontecendo nos centros urbanos. E preciso
aumentar a geração de renda e emprego, no Estado, e a conseqüência
disso será a diminuição da violência. E importante que as escolas
façam uma conscientização a respeito das drogas, e que a saúde
entre nessa questão.

Não temos direito de ir e vir; estamos prisioneiros dentro de nossa
própria casa. Já não saio à noite; fui assaltada quatro vezes, e meu
filho duas vezes.

Sou funcionária aposentada da CEMIG e hoje vivo apenas para
movimentos sociais. Gostaria que houvesse uma preocupação do
Estado para que as pessoas possam ter mais dignidade. Muito
obrigada.

O Secretário Antônio Augusto Junho Anastasia - Cumprimento a
Sra. Luzia, porque sua questão ponderou todos os temas das
audiências públicas, todo o conteúdo do PMDI. Foram mencionados
os setores de habitação, saúde, educação, segurança, emprego, que
são todos os temas que compõem o Plano de Desenvolvimento
Integrado.

Lamentavelmente, o Tesouro do Estado - assim como a União, os
municípios e os outros Estados da Federação - não tem recursos
suficientes para proporcionar o serviço público de que necessitamos.
E um processo paulatino. O reflexo dessa situação é o 10H, que
melhora aos poucos, e já está havendo uma melhora.

No Brasil, o único indicador que não melhora e que não é
responsabilidade do Estado, mas da União, é a distribuição de renda.
Nos últimos anos, todos os outros indicadores têm melhorado, como o
saneamento, a saúde e a educação, ainda que a situação desses
setores esteja muito grave.

O poder público, em articulação com a sociedade, só pode
desenvolver essas ações se tivermos a compreensão dos problemas.
Como a senhora tem acesso ao plano, conhecendo-o, sabe que todos
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os 30 projetos refletem exatamente suas palavras, mas, para
implementá-los, necessitamos de recursos financeiros e de
participação da sociedade, de empresários, trabalhadores, do
envolvimento do terceiro setor e de um pouco de paciência, pois
estamos a anos-luz de conseguir alcançar um patamar de civilidade.

No tocante à educação, temos em Minas Gerais a universalização
da educação fundamental. Não há falta de escolas, mas existe
dificuldade no tocante à qualidade do ensino. Minas, que já foi a
primeira em qualidade, encontra-se hoje na 4' posição. O objetivo do
Governo é retomar as posições perdidas e, embora seja o
responsável, necessita do apoio da Associação de Pais e Mestres, da
caixa escolar e de toda a comunidade. O Governo sozinho não tem
condições de solucionar a situação nas diversas esferas da
Federação.

Observamos os países que deram certo, como o modelo italiano,
que se encontrava em situação crítica após a guerra, em que a
sociedade deu o impulso para a sua recuperação, através do capital
social. Na Itália não existem grandes empresas, fora uma ou outra.
São médias e pequenas empresas que dão sustentação ao modelo
vitorioso italiano. O Brasil tem de encontrar sua linha dentro de um
pressuposto de crescimento econômico. Nada do que foi dito pelo
Secretário Renê terá efeito vigoroso sem o crescimento econômico.
Sem crescimento econômico, não teremos tributos; sem o movimento
econômico que gera tributos, não conseguiremos abrir escolas, pagar
aos professores, adquirir medicamentos... O Brasil necessita crescer
economicamente. Esse é o sonho de todos nós, do Presidente da
República ao mais humilde dos brasileiros. Esse é o nosso empenho,
e todos temos de participar desse projeto.

A senhora, do ponto de vista da planificação, pode ficar confiante,
pois os projetos e o PMDI a têm. A nossa dificuldade é a sua
implementação em meio à carência de recursos em que vivemos.
Contamos com o apoio de todos para, aos poucos, implementá-lo.

O Sr. Evaristo Garcia de Matos - No ano de 1948, já nos
preocupávamos com o êxodo rural, que passou a ser chamado de
fluxo migratório. As pessoas deixavam a agricultura, iam para os
pequenos centros e, depois, para os grandes centros. Como não
havia, assim como ainda não há, infra-estrutura para atender a essa
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população, criava-se um grande problema. Há uma frase do
Presidente Tancredo Neves, pronunciada em 1984, que nos faz
refletir: "Olhar para o alto e encontrar o rumo". O rumo é organizar
uma parceria entre o capital urbano, progressista e
desenvolvimentista, e a rede produtiva rural, incluindo-se os
assentados, para produzir e gerar trabalho e renda na terra, com um
programa estadual de desenvolvimento econômico e progresso social
- senão, consegue-se o desenvolvimento econômico, mas não se
distribui a renda, seguindo os ensinamentos de Delfim Neto e fazendo
com que este seja o País mais desigual do mundo - e em um fórum ou
conselho, com a implementação de unidade coordenadora de PPP;
articular áreas do Governo do Estado, com organização da sociedade,
para implementação de ações para o combate às causas da miséria,
da fome e da violência no âmbito do Estado de Minas Gerais; e
promover uma interação entre o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e
as entidades da sociedade para democratizar as informações. As
vezes, pedimos informações a um funcionário que não está fazendo
nada, mas também não quer atender ao telefone. Isso precisa ser
corrigido em todo o Estado. Os funcionários têm de atender à
comunidade. Chegaram a transformar as recepcionistas em
mentirosas, pois vivem dizendo que as pessoas não estão. Isso
precisa acabar. Digo isso porque queremos solicitar às instituições
públicas e privadas informações sobre o programa estadual de
desenvolvimento econômico e progresso social. Essa é uma luta que
travamos desde 1992 ou 1993, quando era Governador o ex-
Presidente Tancredo Neves.

Aproveito para render duas homenagens: ao Prof. Jorge Machado,
que tinha grande preocupação com o assunto, e aos companheiros da
antiga SETAS. Obrigado.

O Secretário Antônio Augusto Junho Anastasia - Em sua fala, o Sr.
Evaristo aborda diversos temas sensíveis e importantes. Quanto ao
êxodo rural, um dos projetos estruturadores é o Minas Sem Fome, que
trata da agricultura familiar. Há ainda o projeto do Agrominas, para
agregar valor ao café. Todos sabemos que mais de 400 municípios
mineiros têm sua atividade econômica primordial na área do café.
Portanto, temos de agregar valor a esse produto, para não
exportarmos o grão bruto. Vejam que absurdo: hoje, a Alemanha
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produz café de melhor qualidade do que o Brasil - café que sai
daqui e é beneficiado na Alemanha, de onde voltam a exportá-lo.
Agregar valor à nossa produção é o objetivo de um dos projetos
estruturadores do Estado de Minas Gerais.

O senhor também menciona a proposta de criação da PPP, que,
como o senhor sabe, está em tramitação nesta Assembléia
Legislativa. Aliás, hoje à tarde haverá um audiência pública sobre o
assunto. Temos esperança na aprovação desse projeto de lei, já que
Minas Gerais foi pioneira nessa proposta, agora seguida pela
administração federal.

Por fim, o senhor aborda a questão do mau atendimento por parte
do servidor. A tarde o Dr. Luiz Arnaldo vai demonstrar exatamente o
nosso grande empenho para que o servidor seja consciente do seu
papel de servir ao público, e, por isso mesmo, o Estado está
praticando agora uma política de mérito e de merecimento, para que o
servidor seja avaliado, por seus pares, por seus chefes e pelos
usuários, se ele de fato tem condições de continuar prestando serviço
ao público.

O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - E uma
observação ao que foi dito pelo Sr. Evaristo e pelo Secretário
Anastasia. A reflexão me parece oportuna: em um quadro de questões
dramáticas por que passa o País, que certamente tem impactos no
Estado de Minas e em todos os outros Estados da Federação, um
dado moderno e auspicioso que não podemos negar é o crescimento
do agronegócio. Realmente, essa é uma mudança feliz. Toda nossa
geração viveu neste País sem compreender a razão de o Brasil, com
tal extensão territorial, continuar como eterno importador de alimentos,
sem caminhar para a produção de gêneros alimentícios e o
fortalecimento de sua pecuária. Agora, os dados econômicos - isso
não é uma suposição - já mostram uma consolidação do agronegócio,
o que se reflete na balança comercial brasileira e no crescimento de
regiões como Mato Grosso e Tocantins, demonstrando que, nesse
particular, se a situação ainda está longe do desejável, encontrou
avanços e já há um sinal positivo em relação à agricultura.

O Sr. Evaristo Garcia - O Governador pediu orientação ao
Presidente Lula de como ficaria a luta em defesa da reforma agrária
no nosso Estado. E uma questão de ética. 0 Presidente Lula
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respondeu que a luta pela reforma agrária e equação de terra está
equivocada. Essa é a minha questão.

A Sra. Ana Cecília Rocha - Bom-dia a todos. Srs. Secretários, minha
pergunta é dirigida aos senhores.

Exporei algumas preocupações do Instituto dos Arquitetos do Brasil,
Seção Minas Gerais, uma vez que não fomos convocados para
nenhuma reunião. Muito nos surpreende e admira o fato de termos
recebido o relatório gerencial das reuniões; não houve nenhuma
convocação e o representante do Instituto não pôde se manifestar.

Tenho em mãos um parecer técnico elaborado pelos arquitetos, pela
Diretoria, com a participação da comunidade em geral. Foram feitos
debates públicos abertos à comunidade e debates internos da
Diretoria para a elaboração do parecer técnico sobre essa criação.
Peço que esse manifesto conste em ata.

Srs. Secretários, preocupa-nos a decisão de desocupar as
Secretarias sem a construção do centro e sem a ampla discussão
desse projeto com todos os setores da sociedade. Pela experiência,
sabemos que imóvel desocupado é imóvel ameaçado de degradação,
tanto do próprio imóvel quanto do seu entorno. Por que desocupar tão
urgentemente, se não há centro construído e nem sequer discussão
ampla com a sociedade?

Outro ponto é o plano diretor, que é um instrumento democrático,
que foi amplamente discutido com todos os setores da sociedade. O
plano diretor em vigor vai contra a construção e o adensamento de
algumas poucas áreas. Isso nos parece uma idéia da ditadura, o fato
de isolar técnicos e políticos, concentrando atividades. No "campus"
da Federal isso não deu certo. Essa centralização não é uma
tendência em todo o mundo. Sabemos que uma cidade funciona
melhor quando mistura diversos usos, pois é essa variedade que lhe
dá vitalidade. Por que ir contra a recomendação do plano diretor e dos
arquitetos?

Por fim, qual a demanda e vantagem de se concentrar os centros
culturais numa área nobre e já vitalizada com outras atividades
culturais - infelizmente, uma área elitizada, quando o resto da cidade
carece de equipamentos culturais? Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Esta Presidência mudará o andamento dos
trabalhos, já que temos três questões feitas por arquitetos do 1A13-MG.



425
Então, pediria que fizessem todas as suas questões para que,
posteriormente, sejam respondidas pelos dois Secretários.

O Sr. Paulo Henrique Alonso - Sou arquiteto, aqui representante do
Instituto dos Arquitetos.

Dando continuidade às questões da Sra. Ana Cecilia, farei algumas
breves considerações.

Haveria uma demanda por centros culturais em Belo Horizonte?
Sem dúvida, eles poderiam ser distribuídos pela cidade justamente
nos pontos em que ela pede vitalidade. Poderiam ocupar edifícios
abandonados, espalhados aqui e ali por toda a cidade. A
descentralização de equipamentos culturais é uma medida mais justa
para todos os belo-horizontinos do que a continuada concentração
desses equipamentos nas áreas nobres da cidade. Por que não
edificar o centro cultural no Carlos Prates, em Venda Nova, no
Barreiro etc.?

Qual a necessidade efetiva de reunir todos os órgãos da
administração estadual em um só lugar? A idéia de um centro
administrativo nos parece tão obsoleta quanto a dos "campi"
universitários, fechados e monotuncionais, mais ainda se
considerarmos que as tecnologias da informação, hoje, dispensam a
proximidade física. Isolar as cidades, os técnicos e os políticos numa
estrutura única não é uma atitude democrática.

Uma cidade funciona melhor quando mistura diversos usos, pois é
essa variedade que lhe dá vitalidade.

Quanto ao centro administrativo, é preciso pensar a Praça da
Liberdade em seu contexto ampliado, tomar decisões estratégicas de
revitalização de uma parcela maior da cidade. Poderíamos expandir o
que tosse necessário para edificações próximas, buscando, em
primeiro lugar, aquelas tombadas sem uso, depois aquelas
merecedoras de nossa atenção, como bens culturais - DETRAN,
casas das Avenidas Bias Fortes e João Pinheiro -, depois as que se
relacionam com as ruas de forma interessante, depois as que, se
forem requalificadas, contribuirão para uma cidade melhor.

Adotando-se como referência o conceito de projeto estruturante, é
possível pensar vigorosamente na proposta de se utilizarem os
prédios vazios do Centro da cidade, em vez de se construírem novas
estruturas, e abrigar os usos institucionais naquelas estruturas que
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estão se esvaziando e se degradando, juntamente com toda a
região central. Atualmente, as tecnologias da informação permitem
articular as funções sem que todos de uma Secretaria tenham de
estar no mesmo prédio, ou todo o centro administrativo num mesmo
lugar. Por que construir mais edifícios se já temos muitos prontos e
vazios? Ainda mais, construir no vazio - o Aeroporto de Carlos Prates
- de uma região deficitária de áreas verdes e espaços culturais?

Transferir para prédios desocupados do Centro de Belo Horizonte
aqueles órgãos administrativos que não mais se localizam nos prédios
da Praça da Liberdade é a chance que temos de recuperar uma área
que a cada dia que passa tem-se desvalorizado e degradado. O
Estado ocupando o Centro, como está fazendo a Prefeitura Municipal,
que adquiriu os antigos prédios da Escola de Engenharia da UFMG na
Praça da Estação para abrigar funções administrativas, seria um
excelente impulsionador para a recuperação daquele espaço. Essa
medida alavancaria as atividades comerciais e hoteleiras, garantiria a
segurança com menor custo, além de valorizar as áreas
circunvizinhas, como a Lagoinha, a Floresta e outras, que tenderiam a
abrigar a moradia de funcionários do Estado e comerciantes locais.
Isso, sim, mudaria a atual face de Belo Horizonte.

Depois de esgotadas essas possibilidades, é viável considerar a
ocupação das áreas lindeiras ao ribeirão Arrudas próximas à Praça da
Estação e à Casa do Conde, também como forma de incrementar e
fomentar a reabilitação de uma área degradada.

As reformas nesses prédios administrativos do Centro, que estamos
propondo, são viáveis, sim. O argumento é o mesmo que se utilizaria
para transformar as Secretarias da Praça da Liberdade em centros
culturais. Se é possível reformar as Secretarias da Praça da
Liberdade, transformando-as em centros culturais, é possível
transformar os prédios vazios do Centro em centros administrativos
também. A cidade ficaria mais interessante do ponto de vista do uso.
Era essa a manifestação que queríamos fazer, e gostaríamos que
constasse em ata.

A Sra. Maria Aparecida Seabra de Carvalho Cambraia - Srs.
Deputados e Secretários, a IAB ficou muito feliz com a disposição do
Governo do Estado em investir em Belo Horizonte. Sabemos que a
Capital precisa de investimentos. E não queremos perder a

rs



427
oportunidade de fazer investimentos que não se traduziriam em
melhoria da qualidade de vida da população.

E muito importante considerar a questão simbólica da Praça da
Liberdade. Ela foi construída para ser o centro administrativo e é
símbolo da República, da democracia e da liberdade, como seu
próprio nome diz. Retirar o significado de um símbolo é algo muito
perigoso. Num debate de que participamos no lAB, alguém disse o
seguinte: "Imaginem se é eleito novo Papa, e ele achar que a Praça
São Pedro não está muito boa, que poderiam transformar as
colunatas em lojinhas para os turistas japoneses e transferir a Praça
para o interior do Estado do Vaticano". Guardadas as devidas
proporções, seria a mesma coisa fazer isso com a Praça da
Liberdade. Temos de levar em conta que não retiramos o significado
de um símbolo impunemente; a Praça pode acabar destruída pela
banalização.

Cada cidade ou até mesmo cada parcela da cidade tem uma
dinâmica própria. De acordo com a legislação, todo projeto que
interfira em estruturas urbanas deverá ser prévia e cuidadosamente
estudado, planejado, executado e monitorado, pois ações precipitadas
podem comprometer irremediavelmente áreas inteiras, afetando o
cotidiano das pessoas.

O Poder Executivo tem a prerrogativa de propor projetos para
melhorar a qualidade de vida da população. Entretanto, deve observar
alguns parâmetros legais conquistados pela coletividade, com o
objetivo de garantir decisões realmente benéficas, com o mínimo de
impactos não desejáveis.

No caso em questão, é indispensável, antes de implementar
qualquer ação, elaborar estudos de viabilidade urbanística, ambiental
e econômica. O projeto precisa ser avaliado e acompanhado pelos
Conselhos Municipais de Belo Horizonte e amplamente apresentado e
discutido em audiências públicas em toda a cidade.

Além de mostrar o equívoco dessas propostas, o IAB pede a
atenção para o açodamento na sua execução, especialmente a pressa
em esvaziar os prédios da Praça, criando um fato consumado. Para
que esvaziar se lá não se paga nem aluguel nem IPTU, já que são
imóveis tombados? Não é economia para o Estado.

0 IAB defende que, antes que qualquer medida concreta e de
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execução seja tomada, toda proposta dessa magnitude seja ampla
e detalhadamente apresentada à população, para que sejam
apresentadas sugestões, críticas, para que digam se aceitam ou não
como parte fundamental do processo democrático. Esse é um tema de
relevante interesse para toda a população, que deve manifestar seu
desejo de participar desde o início do processo. Isso não pode ser
decidido em gabinetes fechados.

O Secretário Antônio Augusto Junho Anastasia - Naturalmente,
todas as ponderações apresentadas pelo Instituto dos Arquitetos do
Brasil são interessantes e pertinentes. Sabe-se que um projeto dessa
magnitude, ainda mais em Belo Horizonte, que há mais de 10 anos
não tem uma obra de impacto, gera essas indagações. Se não fosse
assim, hoje a Capital não seria Belo Horizonte; estaríamos em Vila
Rica, no Palácio dos Inconfidentes, discutindo, ou no Rio de Janeiro,
no Palácio da República, que foi comprado do Barão do Catete. Hoje
lá é o Museu da República, com um belo restaurante, que, aliás,
freqüento. Positivamente, há toda uma estrutura. Fora o Palácio
Monroe, sede do Senado, que foi todo destruído, todo aquele acervo
que pertencia ao Presidente da República, os Palácios Itamaraty e
Duque de Caxias, têm uso cultural no Rio de Janeiro, e a Capital está
em Brasília.

Sabemos que os projetos, tanto da criação do centro cultural quanto
do centro administrativo, são polêmicos. Os arquitetos podem ficar
tranqüilos, porque os dois seguirão rigorosamente todos os
procedimentos formais e legais de projetos dessa natureza,
auscultando-se os colegiados previstos em lei, analisando-se os
impactos ambientais, culturais etc. Por se tratar de projeto de cunho
estadual, a Assembléia está discutindo isso agora, no PMDI e no
PPAG. Toda essa matéria será discutida em audiências públicas, com
a participação dos arquitetos. Evidentemente, dos 30 projetos
estruturadores, não há um só que seja uninanimidade. Quem disse
que é melhor construir hospitais no interior, e não reformar os de Belo
Horizonte? E um debate democrático, porque ninguém é dono da
verdade, nem o Governo, nem o Instituto, nem a sociedade. Do
debate entre os representantes do povo é que sairá uma conclusão.

O Governo não se furtará a discutir, aperfeiçoar os projetos, mostrar
os prós e os contras. Se for comprovado que não são viáveis, podem
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não ser executados.

Por outro lado - faço parte da categoria dos advogados -, sabemos
que nas várias correntes entra de tudo, assim como no IAS e entre os
médicos. E natural.

Há uma forte tendência do Sindicato dos Proprietários de Imóveis de
ocupar o Centro da cidade. Vamos reocupar o prédio do BEMGE, e há
um grave problema de estacionamento.

Onde iremos colocar 5 mil automóveis no Centro da cidade? Pode
ser que haja prédios de garagens. Não sei. Como o projeto ainda é
para 2005, vamos ter um ano para debater. Mas temos de ter cautela
para que a matéria não fique estéril e, em razão de discussões, não
haja nada: nem centro administrativo, nem revitalização do Carlos
Prates, nem do Centro da cidade. Mais ainda, é bom lembrar o que já
disse aqui e reitero: não há recurso do Tesouro para instalação do
centro administrativo. E fundamental que haja interesse por parte da
iniciativa privada. Temos de saber onde esse interesse se manifesta.
Se ele não se manifestar no Carlos Prates, não haverá centro
administrativo ali. Se ele não se manifestar no hipercentro, não haverá
centro administrativo ali também, e continuaremos na situação atual,
com a mesma deficiência.

Gostaria também de fazer uma observação ao nosso distinto
representante dos arquitetos, Dr. Paulo Henrique. De fato, hoje em dia
a comunicação permite isso. Mas, se o senhor fosse trabalhar no setor
público, veria como nos deslocamos o dia inteiro de um lado para o
outro. E um tormento. O trânsito é terrível. Minha Secretaria é
próxima, mas a Secretaria da Educação, por exemplo, está lá na
Gameleira. Para o Secretário ir ao Palácio participar de reuniões de
emergência e permanentes gasta de 25 a 30 minutos dentro de um
automóvel.

Para saber se a construção desse centro administrativo hoje é
correta ou não, fizemos vinculações com os Estados que já têm esses
centros: Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. As
indicações que tivemos dos órgãos públicos de lá são positivas. E
claro que tudo tem um lado positivo e outro negativo.

Quanto ao centro cultural, o Secretário Nascimento vai fazer as
ponderações sobre o uso da Praça da Liberdade. E bom lembrar que
vários prédios em torno da Praça - IPSEMG, Comando da Polícia e
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Secretaria de Cultura - continuarão com seus usos vinculados à
atividade burocrática. Quando a Secretaria da Educação foi
transformada em Centro de Referência do Professor, apesar de morar
nesta cidade desde que nasci, não ouvi nenhuma reclamação de que
a Secretaria da Educação estivesse usando esse espaço
inadequadamente. Ao contrário, seu uso é muito aplaudido, e é um
uso cultural em um imóvel pertencente à Secretaria da Educação.
Trata-se de um prédio vivo dedicado à educação e que recebe o
aplauso dessas lideranças.

Também lembrando a observação feita pela ilustre representante do
IAB, por mera curiosidade histórica, não respondendo, mas porque,
como todo advogado, gosto do debate, quero dizer que até o papado
já se mudou. Durante quase 400 anos, funcionou em Avignon, na
França.

O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - Seguindo nos
esclarecimentos ao Dr. Paulo Henrique e à D. Maria Aparecida
Cambraia, vou tentar complementar o que o Dr. Anastasia colocou
com muita ponderação. Primeiro, como já disse no início, quero
tranqüilizá-los uma vez mais. O IAB será ouvido em todas as
instâncias. Em nenhum momento se pensou realizar um projeto dessa
envergadura sem ouvir o IAB, o Conselho do Patrimônio e as
entidades de classe com legitimidade natural. Até porque acho que
elas poderão e deverão enriquecer esse processo.

Em segundo lugar, sabemos bastante da simbologia que a Praça da
Liberdade possui. Daí nosso cuidado e nossa preocupação e este
debate minucioso que está sendo feito previamente, antes de
apresentarmos o esboço desse projeto à sociedade. O que pode, à
primeira vista, parecer que está sendo feito a portas fechadas, não
está sendo feito assim. O que acontece é que estamos tendo o
cuidado natural de levar à sociedade um projeto articulado, denso, e
não um esboço que poderia ser facilmente refutado por falta de
profundidade.

Também chamo a atenção de todos para o fato de que, quando
falamos em intervenção no centro cultural, estamos nos referindo a
apenas quatro prédios: Secretaria de Defesa Social, Secretaria de
Transportes e Obras Públicas, Secretaria da Fazenda e Secretaria da
Educação. O Palácio da Liberdade será mantido em sua integralidade
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e com sua importância para a memória do Estado, assim como o
Palacete Dantas, a Secretaria da Cultura e todos os prédios que
compõem o conjunto da Praça.

Participei desse processo, sempre tive noção de sua importância,
para a qual sempre alertei o Governador. A equipe do Governo
também tem a sensibilidade de que, em relação à Praça da Liberdade,
temos de agir de forma inovadora e com muito cuidado. Qualquer
coisa feita na Praça terá uma amplificação natural.

No entanto, qualquer coisa que o poder público levar à Casa do
Conde, que faz parte do projeto estruturador, por estar localizada em
uma área degradada, onde a ocupação não é nobre, terá resultado
benéfico imediato sobre a sociedade e sobre a cidade de Belo
Horizonte.

Inversamente, um equívoco na praça, por ser uma área tão elitizada,
tão nobre e de tanta simbologia histórica e cultural, será ampliado. Por
sua vez, a audácia de um trabalho novo e criativo também será
definitivo na vida cultural da cidade.

Convoco os senhores para fazerem um exercício. Visitem os quatro
prédios da Praça da Liberdade. Refiro-me às Secretarias de Defesa
Social, da Fazenda, de Transportes e Obras Públicas e da Educação.
Os senhores constatarão que esses prédios estão subocupados, que
não atendem mais de forma eficiente nem às funções administrativas
normais nem tampouco têm uso para a comunidade.

O que se deseja com o centro cultural é trazer qualidade, ocupação,
dinamismo e sofisticação à vida da cidade. Uma frase de Lord Kent,
aplicável à economia, aplica-se também a essa questão. Dizia que o
problema não está nas idéias novas, mas na manutenção das crenças
antigas. Rejeitar sem conhecer em detalhe o que se pretende fazer é,
no mínimo, uma atitude intelectualmente perigosa.

O prédio ocupado pela Secretaria de Defesa Social, por exemplo, é
moderno, de 1930, foi recentemente restaurado e, no momento, não
consegue abarcar todo o contingente da força policial. Não há espaço
suficiente para estacionar os carros de polícia. A atual ocupação
daquele prédio não é a melhor para sua manutenção. Pode ter uma
ocupação nobre e importante. Certamente, no prédio da Defesa Social
pode-se consolidar um centro cultural moderno que gerará emprego,
renda, atividade econômica e cultural. A idéia sempre foi fazer tudo
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com transparência.

Tive grande interesse em ouvir o Dr. Paulo Henrique e a D. Maria
Aparecida Cambraia, que, por mais que eu insista em detalhar minhas
idéias, no momento em que talo, meneia a cabeça com a idéia
preorganizada. Peço-lhe que ao menos conceda-se o privilégio da
dúvida, da crença no ser humano. Nem o Secretário Anastasia nem
eu desejamos fazer nada que não seja o melhor para a sociedade.
Nenhum de nós fará algo que não seja legítimo para a sociedade.
Temos a clara noção de que, no fundo, quem decidirá o que é mais
adequado será a sociedade. Esse projeto será apresentado por meio
de um debate. Já marquei com a Secretária Celina Albano uma
reunião do Conselho Municipal do Patrimônio. Da comissão que será
nomeada pelo Governador fará parte o representante do IAB. Em
nenhum momento pensou-se em excluir o IAB.

Profa. Maria Aparecida, de certa forma, um pouco de sua
preocupação e até uma certa indignação natural dos arquitetos
demonstra que nosso cuidado é justo.

Sabemos da importância da simbologia da Praça e de se buscar um
projeto auto-sustentável. Devemos ter um projeto com bases
financeiras sólidas. Sabemos também que há interferências viárias
dentro da cidade. Há o cuidado de debatermos internamente, com
grande profundidade e humildade, para levarmos à sociedade uma
formulação madura sobre o projeto. Adianto três coisas objetivas: a
primeira, está marcada uma reunião com o Conselho do Patrimônio
Municipal; a segunda, em todas as versões do edital e da comissão
sempre deles faz parte, de forma natural e preponderante, um
membro do IAB - isso é pacífico para nós; e terceira, tudo será feito
com transparência, audiências públicas e eventuais editais colocados
à disposição da população e publicados no "Minas Gerais", para
receber críticas e aperfeiçoamentos.

De forma sintética, diria que nada será feito sem que a sociedade
seja ouvida. Por outro lado, digo também com segurança que a idéia
de que a Praça continue com a ocupação atual nos quatro prédios, a
meu ver, não é a solução mais moderna e inteligente. Parece-me um
equívoco não reconhecer que há um potencial de modernização
legítima para uma ocupação inteligente desses prédios subocupados,
que não mantêm suas funções administrativas e que não têm a sua
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ação cultural dinamizada. O exemplo do centro de referência é uma
prova viva disso. Ele, na verdade, é quase uma antecipação da
vocação cultural da Praça montada espontaneamente dentro da
Secretaria da Educação.

O Sr. Presidente - Pergunta da entidade Fórum Mineiro de
Participação Popular, arquiteta Ana Maria Murta, dirigida ao Secretário
Anastasia: "Na escolha do local para a implantação do novo centro
administrativo foi considerada a hipótese da utilização do enorme
terreno vizinho à Casa do Conde pertencente à Rede Ferroviária
Federal, que tem destino ainda incerto? Essa escolha significaria
valorização do eixo do Arrudas, um reforço para revitalizar o
hipercentro e um ponto de partida para o corredor cultural". Com a
palavra, a Sra. Lúcia Diniz, da Ação Social Arquidiocesana - ASA.

A Sra. Lúcia Diniz - Bom-dia a todos. Não tinha a intenção de me
manifestar, mas me senti tentada a isso, porque estranhei algo. Ao
tratarmos da modernização administrativa e gestão, da qualidade dos
serviços públicos no contexto do PMDI e do PPAG, pensei que
encontraríamos a Casa cheia de funcionários e servidores públicos
que, de alguma forma, se interessassem pelo assunto. Falarei na
qualidade de usuária de serviços públicos e de uma entidade
representante de usuários do serviço público.

Fico muito preocupada, houve vários debates sobre a reforma da
Previdência. Participei de alguns, mas, na verdade, não eram debates,
e sim assembléias da categoria, ou seja, todos defendiam seus
interesses. Hoje estranhei não encontrar ninguém para ouvir a
proposta do Governo.

Preocupo-me quando o Secretário Anastasia fala da reforma
administrativa e do plano de carreira. Não sou funcionária pública,
mas o que é isso? Há muito tempo não há concurso público no
Estado; aliás, houve recentemente, mas não se contratou ninguém,
pelo contrário, alguns foram demitidos. Como melhorar o atendimento
ao público sem funcionários? Será que isso é possível apenas com a
construção de novos prédios? Essa é minha preocupação.

Estranhei muito que o orçamento para a cultura fosse de 0,19%,
porque também para a assistência social é uma ninharia. Foi
interessante o Secretário Anastasia dizer que, em Belo Horizonte, há
dez anos, não há obra de impacto. São as escolhas que temos de
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fazer, particularmente o Governo. A cidade teve outra
preocupação, que até então outros governos não haviam mostrado: a
área social. Então, a obra de impacto realizada em Belo Horizonte foi
uma revolução social. Muito obrigada.

O Sr. Antônio Cosme Damião Pereira - Bom-dia. Quero tratar de um
tema que considero mais transversal quando se discute a questão do
PMDI e do PPAG. Observei todo o material disponível e percebi que a
grande maioria dos representantes do Governo apresentou os
objetivos e as metas do Governo, mas há uma questão que
precisamos aprofundar no debate. Não basta o Governo dizer que é
moderno e bem-intencionado. Acredito que temos de dar saltos
maiores que isso, para a sociedade isso não basta.

Do ponto de vista da questão democrática, acredito que o modelo de
gestão que chamam de moderno é peça fundamental. Não encontrei
nas exposições apresentadas espaço consistente de participação e
controle social. Não consegui perceber. Para isso ocorrer, , é preciso
que haja - na minha avaliação - instrumentos institucionais. E possível,
hoje, a partir do acúmulo teórico e institucional e da experiência
prática, realizar ações de Governo no Estado. Então, quais são as
possibilidades reais de começarmos a discutir a nossa participação,
na condição de sociedade no modelo de gestão governamental?

A grande maioria dos conselhos existentes - conheço dois, e são
três os conselhos do Estado - não possuem caráter deliberativo, e a
composição não reflete o conjunto dos interesses do cidadão.
Portanto, acredito que precisamos avançar nessa lógica. A
Assembléia Legislativa possui um papel importante nisso, pois é um
espaço de debate político. A criação da Comissão de Participação
Popular, que possibilitou , esse debate, da qual o Deputado André
Quintão é o Presidente, foi um salto.

O Governo do Estado deveria ser mais ousado, quando trata da
questão da modernização, colocando elementos do controle e da
participação popular como sua espinha dorsal, se é um Governo que
pretende, de fato, construir essas metas, aquilo que chamamos de um
Estado melhor, com um conjunto de medidas que tenham impacto na
vida dos cidadãos desse Estado.

Já não acredito nas coisas feitas para nós, mas nas coisas
construídas conosco, com todos nós, Governo ou sociedade, que
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precisa estar integrada nesse processo.

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Luzia Maria Alves de Castro
para o Dr. Anastasia, sobre o remanejamento de dinheiro dos
recursos do Estado para prioridades mais urgentes, como o aumento
de vagas em concursos para as polícias, melhoria dos equipamentos,
etc. Julga mais urgentes as questões sobre a saúde, a educação, a
habitação, o saneamento, a segurança pública e a agricultura, sem
desmerecer as outras áreas.

Com a palavra, o Sr. Cézar Manoel de Medeiros, representante da
Acesita e da Vale do Rio Doce, cuja pergunta será dirigida ao Dr.
.Anastasia.

O Sr. Cézar Manoel de Medeiros - Quero esclarecer que não sou
representante da Acesita nem da Vale do Rio Doce; foi apenas uma
referência, pois pertenço ao Conselho de Administração da Acesita e
ao Comitê Estratégico da Vale do Rio Doce; porém, falo como
economista de Minas Gerais.

Minas Gerais tinha uma equipe e uma tecnocracia de excelência há
20 anos, e isso vem sendo desmontado. Como conseqüência, a
economia mineira está em declínio há 20 anos. Uma demonstração
disso são os indicadores que compõem o IDH, recentemente
divulgados. A única cidade de Minas que está entre as 100 cidades
com melhor condição de vida é Poços de Caldas, talvez São
Lourenço, mas Belo Horizonte não está entre essas cidades. Minas
tem hoje uma renda "per capita" que está entre o 90 e o 110 lugares,
em todos os outros indicadores. Além disso, observamos uma queda
nos investimentos de Minas, comparativamente aos outros Estados,
como conseqüência de um estreitamento do mercado interno - como
Minas Gerais apresenta esses indicadores, é um Estado pouco
atrativo para o investimento - e da infra-estrutura caótica.

O PPAG aposta muito no setor privado. Quero conhecer a estratégia
que o Governo de Minas utilizará para atrair os investimentos
privados, considerando que tem ficado entre o 5 0 e 60 lugares nos
últimos dez anos. Pergunto que estratégia Minas adotará para
negociar com o Governo Federal. Isso é muito importante, e não vi, no
PPAG, prioridades de Minas que coincidam com os interesses
nacionais e prioridades nacionais que coincidam com os interesses de
Minas. São dois campos a serem muito explorados, em termos de
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negociação de recursos. Minas tem sido muito prejudicada na
captação desses recursos, porque, em declínio, adotou um discurso
equivocado, que chamo de "comer chuchu e arrotar camarão", ao
divulgar que era o 2° P16. Minas foi o 20 PIB durante alguns meses.
Atualmente, é o 30 PIB, muito abaixo do Rio de Janeiro, e outros
Estados já se aproximam de Minas. O indicador a ser buscado não é o
PIB, mas o de renda "per capita". Quero saber qual é a estratégia do
Governo para atrair o setor privado, tendo em conta que o Estado é
pouco atrativo para investimentos, e qual é a estratégia de Minas para
negociar melhor com o Governo Federal.

O Secretário Antônio Augusto Junho Anastasia - A primeira
indagação é sobre o uso do patrimônio da Rede Ferroviária Federal,
no centro da cidade. O patrimônio está todo penhorado na Justiça do
Trabalho, em razão de débitos trabalhistas, e é inaproveitável para
fins definitivos em médio prazo. Enquanto não for resolvida a
liquidação da Rede Ferroviária Federal e essas penhoras trabalhistas
incidirem sobre esse patrimônio, o seu uso provisório será possível,
mas o uso definitivo lamentavelmente não é, porque há dúvidas sobre
a propriedade desse grande imóvel.

Quanto aos concursos, houve milhares de nomeações no ano
passado, mais de 50 mil no magistério. Houve uma dúvida judicial não
no tocante aos professores, mas no que diz respeito aos serventes. O
Governo atual está realizando concursos para a área de segurança
pública e, por determinação do Ministério Público do Trabalho, em
algumas empresas estatais cujo ingresso de funcionários deu-se sem
concurso público, no passado. Não há demissões em razão disso. A
demissão poderia vir da não-aprovação em concurso, por
determinação expressa do Ministério Público Federal do Trabalho.

Quanto à questão orçamentária, todos sabemos que o orçamento do
Estado deste ano foi apresentado com os seguintes indicadores: 73%
de despesa com pessoal, o que é do conhecimento de todos; 13% de
despesa com a dívida; há uma vinculação constitucional de educação
e uma de vinculação constitucional à saúde, que encontram
dificuldade no seu cumprimento; apenas isso representa 104% da
receita. Há um empenho imenso na redução de despesas. Portanto, a
dificuldade a que a senhora se refere é verdadeira. Não há dúvidas de
que há necessidade de mais recursos na saúde, na educação, na
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segurança. Mas de onde se vai tirar? Só se demitirmos 50, 70, 80
mil pessoas, o que será o colapso total desses serviços. Portanto,
nunca se cogitou disso. A carga tributária também tem um certo limite
e, portanto, o fundamental é o que já disse: sem crescimento
econômico, não aumentamos recursos, e nada pode ser feito. O
pressuposto, reitero, é o crescimento econômico que gera o
desenvolvimento.

Ainda respondendo à D. Luzia - e não se trata de resposta mas de
uma observação -, quanto à questão de obras na cidade, muito foi
feito na área social, mas, lamentavelmente, os indicadores não
melhoraram. Belo Horizonte perdeu posições nos últimos anos no
IDH, do 1° passamos ao 3 0 ou 4° lugar no Estado. E muito difícil
mudar essa situação em razão da situação geral do poder público.

O Sr. Antônio Cosme pergunta como haveria a participação da
sociedade. Além da recomposição dos conselhos, temos a proposta
da Deputada Manha Campos relativamente às OSCIPs, a formulação
do terceiro setor não só na concepção, mas na execução de políticas
públicas. A Lei do Terceiro Setor, Lei n° 9.590, em nível federal,
deverá ser reproduzida no Estado, e esse colegiado deve ser
fortalecido. Participações como esta, na Assembléia, nos vários
fóruns, muito pode contribuir. O Governo recompôs alguns Conselhos,
e não podemos alterar sua composição por lei. O decreto só
recompõe sua nomenclatura. Muitos dos conselhos, de caráter
deliberativo ou consultivo, pressupõem uma estrutura que se encontra
além das condições financeiras do Estado. Todo o PMDI só tem
condições de funcionar bem se contarmos com a participação da
sociedade civil, através desses foros, que se vão aperfeiçoando, pois
ainda não temos maturidade para isso. Quando tivermos, a própria
sociedade terá, em vários níveis, a discussão atomizada. Assim
iremos melhorando o nível de cidadania. E concordo com suas
observações.

O Dr. César Medeiros faz uma observação relativa ao declínio
burocrático. Ele tem razão. O objetivo do choque de gestão é
exatamente esse. O senhor participou da administração passada
como Diretor da Fundação João Pinheiro e testemunhou as
dificuldades que enfrenta o poder público na execução desse tipo de
medidas.
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E, com referência à interação entre o PPA e o PPAG, há uma

sintonia de dados. Ontem, esteve em Belo Horizonte o Dr. Anel
Prates, um dos Diretores do Ministério do Planejamento, incumbido do
PPA federal, cuja maior parte é voltada à questão de obras
estruturantes. E há nele uma filosofia de inclusão social que perpassa
os diversos projetos. Mas temos posta a questão: onde estão os
recursos?

Não preciso nem citar o caso emblemático da CIDE. E uma questão
delicada, e há necessidade de uma divisão desses recursos. Agora,
parece que se chegou a um acordo no Congresso sobre a matéria e
que teremos recursos suficientes para a recuperação da via
econômica. E só é possível melhorar esse aparato e atrair novos
investimentos para o Estado se tivermos infra-estrutura. Que indústria
vai-se instalar no pólo tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, no Sul
de Minas, que o senhor conhece bem, com a BR-469, que só tem
buracos? A indústria não tem como retirar sua produção, porque as
máquinas quebram e o material é de alta sensibilidade. Ou seja,
temos de investir em infra-estrutura para atrair essas indústrias.

Mesmo assim, com o grande empenho da sociedade e das
federações empresariais mineiras, agora bem articuladas, nesses
primeiros meses Minas conseguiu atrair bastante. O senhor, como
economista, deve saber muito bem que, no caso de atração de
investimentos, não adianta adotar uma política de confrontação com o
capital. Nesse caso, aconteceria o que aconteceu no passado, o que
não queremos reproduzir agora. Ao contrário, é fundamental que haja
investimento. Com investimento, teremos emprego. Com emprego,
renda. E emprego e renda significam dignidade. Isso vai melhorar a
saúde, a educação e o recolhimento dos tributos.

Então, há uma firme articulação com o Governo Federal, nas áreas
econômica e de planejamento, com o objetivo de promover o
crescimento econômico e, com isso, conseguirmos esses avanços.

Hoje, Minas Gerais tem dificuldade para atrair indústrias em razão
da infra-estrutura, porque o nosso capital humano, como sempre digo
e reitero, é muito bom. A qualificação do trabalhador mineiro é
excepcional, o que, aliado à posição geográfica do Estado, atrai
investimento. O senhor tem razão: temos o décimo IDH, estamos em
terceiro lugar no PIB, temos dificuldades econômicas, nossa

rÀ



439
capacidade exportadora diminuiu e somos penalizados pela Lei
Kandir. A mudança de tudo isso é um processo vigoroso, no qual o
Governador Aécio Neves já tem liderança entre os Governadores -
basta assistir aos noticiários, para observar isso e ver que há uma
tentativa de que Minas retome seu papel ativo no cenário federativo.

O Sr. César de Medeiros - Hoje, Minas está mais ou menos na
situação em que estava antes de Israel Pinheiro.

O Estado tem de participar do risco. Sem participar do risco, não
atrairá investimentos. Como Minas está pensando em participar do
risco, nessa situação? Por outro lado, lembramos que Minas tem um
patrimônio muito grande. Então, poderia aproveitar os ativos que tem,
para criar empresas capazes de atrair parceiros.

O Secretário Antônio Augusto Junho Anastasia - Mas, com minha
resposta, ficará clara para o telespectador a indagação do Prof. César
Medeiros, que não viu iniciativa do Governo na atração de
empreendimentos, com ativos do próprio Estado.

Ao contrário, a resposta do Governo está tramitando na Assembléia
Legislativa. Trata-se da criação da Companhia de Desenvolvimento de
Minas Gerais - CODEMIG -, com fundo próprio de investimentos, que
tem exatamente esse objetivo e que está sendo debatida pelos
Deputados. E claro que não temos mais, como no tempo do Governo
Israel Pinheiro, recursos tão atrativos, mas os fundos que vão Iastrear
isso permitirão esse tipo de coisa. Estamos identificando ativos em
materiais, concessões, direitos de águas que tem o Estado. Tudo está
sendo identificado para lastrear isso. Então, o projeto de criação da
companhia e da lei de PPP, em que Minas foi prioritária, demonstra
essa preocupação, que também é a do senhor e que coincide com a
preocupação do Governo Federal, que também está encaminhando
um projeto de PPP ao Congresso Nacional, até porque essa é a forma
atualmente adotada em todo o mundo.

O Sr. Evaristo - Desenvolvimento econômico, com progresso social.
Do contrário, teremos a volta do Delfim Neto.

O Deputado André Quintão - Minha pergunta é dirigida ao Secretário
de Cultura Luiz Roberto do Nascimento e Silva.

Em primeiro lugar, relativamente à lei estadual de incentivo, qual a
avaliação do Estado?

Parece-me que nas leis nacionais, assim como há uma certa
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priorização de Estados fortes, principalmente do ponto de vista de
consumo cultural, como São Paulo e Rio De Janeiro, e também nas
leis de incentivo, sejam elas municipais, ou na própria lei estadual, há
certa dificuldade de grupos populares de terem participação mais
ativa, de acesso a esses recursos. Então, qual a visão hegemônica
disso na Secretaria de Estado?

Segunda questão: existe perspectiva de ação descentralizada de
política cultural no Estado? Sabemos que em Minas Gerais, de região
para região, mudam-se as vocações e produções culturais. Por
exemplo, no vale do Jequitinhonha, existe forte presença do
artesanato, da música, da poesia e dos corais. Portanto, o vale do
Jequitinhonha, do ponto de vista de aporte de recursos e de estímulo
da parte do poder público, anda muito sentido e esquecido. O próprio
Festivale, embora muito bem realizado este ano, ficou à míngua
durante anos. Para realizá-lo, as pessoas passavam o chapéu para
arrecadar dinheiro e poder coroar todas as expressões culturais desse
vale. O Festivale nem sequer integra um calendário estadual do ponto
de vista da cultura.

Também na Zona da Mata, a cidade de Cataguases, berço de
Humberto Mauro, poderia ser um pólo nessa área de audiovisual.
Poderíamos estender isso para outras regiões do Estado. Então,
existe perspectiva de ação descentralizada da Secretaria de Cultura?

O terceiro e último ponto relaciona-se ao patrimônio histórico.
Sabemos da quantidade de tesouros escondidos, muitos deles
saqueados nas várias cidades mineiras. Em cidades turísticas
nacionalmente conhecidas, há certa preocupação da mídia a esse
respeito. Portanto, em outras cidades de Minas Gerais, essa
consciência de preservação é pouco difundida. Vemos muita
depreciação e quase extinção de patrimônios materiais e imateriais
importantes. Por exemplo, estive em Pitangui, onde existe um
belíssimo museu hoje coordenado por uma ONG, que não tem
nenhum tipo de aporte de recursos humanos e materiais. O Estado
realiza um cadastramento desses imóveis? Muitas vezes, é a
sociedade que se organiza para a preservação do seu patrimônio.
Com relação ao patrimônio mineiro, particularmente a imagens e
construções, o que está sendo feito nas cidades do interior de Minas
Gerais? Essas são as três perguntas que dirijo ao Secretário.
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O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - Deputado

André Quintão, são mais de três perguntas; na verdade, quase cinco.
Detalharei uma a uma.

Em relação à lei de incentivos estadual, diria que é uma lei que,
felizmente, funciona muito bem.

Isso pode ser dito com segurança e tranqüilidade, porque, do total
da renúncia fiscal - aquele montante que o Estado disponibiliza para o
setor de cultura - essa parte tem sido totalmente captada. Neste ano
são 22 milhões, em 2002 foram 20 milhões, ou seja, todos esses
recursos têm sido captados até antes do término normal do exercício.
Percebemos até o contrário. Se tivéssemos um teto de renúncia
superior, ele seria amplamente captado. Se, em vez de 22 milhões,
tivéssemos 42 milhões, seriam legitimamente captados.

A lei estadual funcionou bem porque, de um lado, tem vinculação
íntima com o contribuinte que atua no Estado e que pode ver o
resultado da sua ação com mais clareza. Por outro lado, como nos
últimos anos nossa relação com as leis federais foi muito pouco
significativa - 86% dos recursos delas advindos ficaram com Rio de
Janeiro e São Paulo, Minas recebeu apenas 9% -, houve predomínio
da utilização da lei estadual pela classe artística e pela produção
cultural, entendendo-se que os recursos federais não chegavam a
Minas. Isso foi dramático nos últimos anos, mas esse quadro começa
a mudar à medida que se retoma uma boa articulação com o
Ministério da Cultura e com os órgãos federais. Essa articulação é
concretizada, em nível maior, pelo próprio Governador Aécio Neves
com o Presidente da República e, no nível da Secretaria, na relação
pessoal com o Ministério da Cultura.

Chamo a atenção para outro aspecto importante. A lei estadual, ao
contrário das leis federais, tem sido descentralizadora. O que
temíamos no inicio - e os dados da Fundação João Pinheiro assim o
demonstram -, a concentração de recursos na Capital, já se modificou.
Cito um exemplo objetivo. Na área de música, em 1998, o primeiro
ano de existência da lei, 96% dos recursos ficavam em Belo
Horizonte, apenas 5% dos recursos da lei estadual iam para os
municípios. Isso é inaceitável num Estado com vocação municipalista
como Minas, com 853 municípios, onde o munícipe tem grande amor
pela sua cidade. Característica marcante, expressa com clareza na
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vida cultural, é essa ligação que cada cidadão tem com sua cidade
natal. Portanto, qualquer programa de natureza cultural tem de
contemplar essa diversidade, essa descentralização. Continuando
com o exemplo da área musical, por exemplo, vemos que 69% dos
recursos ficam na Capital, e o resto, nos municípios. Já se percebe
uma socialização e algum incentivo, num período relativamente curto.
Sempre incentivaremos a destinação de recursos para o conjunto do
Estado.

Quanto a Cataguases, há no município um pólo de ação cultural
bem ativo por força da Cataguases-Leopoldina e pela ação
empreendedora fundamental da Mônica Botelho, que é realmente uma
agitadora cultural no sentido mais nobre da palavra. Ela atua bastante,
quer realizar até um festival de cinema integrando países de língua
portuguesa. Cataguases, não só pela herança histórica de Humberto
Mauro e por sua tradição cultural, mas pela presença marcante de um
grupo econômico com sensibilidade cultural e social, tem tudo para se
qualificar como pólo audiovisual fundamental.

Quanto ao cadastramento dos bens sociais tombados, isso já existe.
Estamos realizando um censo. Meu desejo é o contrário, que isso não
se limite aos bens tombados. Com relação aos bens tombados pelo
IPHAN ou pelo IEPHA, temos bastante clareza quanto a isso.

Já recuperamos parte dos bens extraviados, cuja lista foi divulgada
no "site". Mas queremos ousar e transferir dados novos - não apenas
dos bens tombados - para esse cadastramento, incluindo os teatros,
as bibliotecas, as lonas culturais.

Das 135 bibliotecas do programa de bibliotecas públicas, 46 vão
para o Norte de Minas e para os vales do Jequitinhonha e do Mucuri.
Evidentemente, tudo o que se levar para o vale ainda será pouco.
Precisamos reverter o seu quadro estrutural, mas já há uma ação
pontual.

O Sr. Presidente - Pergunta de José Maria Pereira, do Centro de
Ação Comunitária: "Qual é a proposta do Governo para aumentar a
geração de emprego e, conseqüentemente, a receita? Esse aumento
de receita pode ser destinado ao combate do racismo e das drogas?
O que está sendo feito para diminuir a sonegação fiscal?".

O Subsecretário René de Oliveira e Sousa Júnior - Sr. José, posso
responder à sua pergunta quanto à sonegação. Mostramos todas as
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ações que desenvolvemos no combate a ela. Estamos capacitando
os funcionários da Secretaria da Fazenda e revendo toda a nossa
estrutura física, lógica e de informática. Assim, poderemos fiscalizar o
cumprimento das obrigações pelos contribuintes. Ao atingir todos os
350 mil contribuintes, estaremos coibindo a sonegação. Todo o
esforço do projeto estruturador de modernização da Receita Estadual
é para prestar um bom serviço público ao bom contribuinte, ao qual
devemos a maior vênia, e ir atrás de cada tostão sonegado no Estado.

O Sr. Presidente - Sr. José Maria, poderá haver programas de
combate ao racismo, desde que as áreas competentes proponham em
seu orçamento recursos com essa finalidade.

O Sr. José Maria pergunta por que o Governo não faz a revitalização
dos prédios da Praça da Liberdade, melhorando a infra-estrutura de
todos, e se isso não reduziria os valores a serem gastos na
implantação do centro administrativo. Informo-lhe que essa pergunta
já foi respondida.

O Sr. José Maria Pereira - Sobre a construção do centro de
administração fora do Palácio, por que não revitalizar o Palácio, que
está passando por um processo recessivo? E uma obra cuja estrutura
é muito antiga; o prédio está em vias de cair. Poderíamos fazer um
estudo do solo, incorporando nova infra-estrutura, um andar acima e
outro abaixo. O Gabinete do Governador poderia ser desviado para o
palácio ao lado. Assim, nasceria ali um novo palácio do Governo
Estadual, juntamente com seu centro administrativo, que funcionaria
ao lado, assim como a Secretaria de Segurança, independentemente
da Secretaria de Cultura, que já é um órgão da comunidade. Assim,
ficaria mais barato. Matematicamente, os R$600.000,00 poderiam ser
divididos em duas partes: R$300.000,00 para o Palácio e
R$300.000,00 para a revitalização do BEMGE. Ainda poderíamos
retirar R$1 50.000,00 para construir um aeroporto em Betim, que é um
campo aberto. Seria construído o galpão com o isolamento da área e
o preparo da base.

Por outro lado, em relação à segurança e ao combate às drogas,
poderíamos acompanhar o processo da portaria eletrônica daqui.
Tudo o que entrasse na fronteira do Brasil teria que passar pelo
mesmo processo da portaria, e tudo seria registrado em computador
eletromagnético. Vamos controlar a receita fiscal no Brasil, utilizando o
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próprio dinheiro, O Governo Federal precisa deixar de imprimir e de
buscar dinheiro no exterior. Muito obrigado. A educação é boa para
todos, não somente para mim.

O Sr. Presidente - Sr. José Maria, agradecemos sua participação.
Com a palavra, a Sra. Elisete Inácio dos Santos, da Escola Estadual
Padre Lebret.

A Sra. Elisete Inácio dos Santos - Cumprimento a todos e me alegro
por estar aqui. Cumprimento o Secretário Luiz Roberto Nascimento,
muito simpático. Sou apostilada pela Secretaria da Educação e
trabalho na biblioteca da Escola Estadual Padre Lebret. Nessa escola
atendemos a crianças de 4 a 6 anos de idade. Também sou assistente
social e criminóloga voluntária com especialização na ACADEPOL, de
Minas Gerais. Realizamos um pré-projeto sobre educação e
segurança na região de Venda Nova. Estou aqui pedindo ajuda para a
realização de um trabalho de criação, montagem e promoção de um
centro para as vítimas das drogas em atos violentos. Começamos
esse projeto em maio de 2003 e queremos continuá-lo, mas
precisamos de ajuda. Em Venda Nova precisamos de um centro
cultural de multiuso para atender crianças e adolescentes em uma
área de lazer. Essas crianças estão desmotivadas, e sabemos que a
mente desocupada é oficina.., nem é preciso dizer.

Já fomos crianças e sabemos que elas precisam brincar e estudar.
Sabemos também que o lazer é citado no Estatuto da Criança e do
Adolescente. Peço ajuda e providências. Obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Luiz Roberto do
Nascimento e Silva.

O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - Elisete dos
Santos, agradeço as palavras gentis que me dirigiu. Essa
preocupação é nossa também. Na verdade, estamos passando a
compreender que o processo cultural integra e perpassa a sociedade
como um todo, não cuida apenas de manter a identidade nacional, de
preservar o patrimônio, de manter a contribuição do passado. E
fundamental em sua dimensão instigante do futuro, ou seja, cada vez
mais se constata que a cultura é fundamental como forma de inclusão
social, uma vez que gera emprego, trabalho e renda. Na Grande BH a
cultura é hoje o 6 0 empregador de mão-de-obra. Muitas vezes, esses
dados econômicos não são muito claros, em primeiro lugar porque o

kA



445
segmento artístico é naturalmente irreverente; em segundo, porque
parte dessa mão-de-obra é informal e, portanto, escapa ao controle
econômico mais preciso. Inegavelmente, nesse mundo injusto e
desigual, a arte tem o dom e a capacidade de integrar o homem ao
'universo. Na verdade, a experiência desse cidadão que se percebe
sem lugar e com sentimento de anomia é coletiva, o que se constata
por meio de filmes, peças, enfim, da criação artística. Precisamos
sempre do trabalho conjunto.

O orçamento da Secretaria é muito pequeno, apenas 0,19%.
Aproveito a oportunidade para solicitar que a Assembléia nos ajude na
ampliação das bases orçamentárias para o segmento da cultura.
Estamos à disposição para ajudar Venda Nova a fazer um trabalho
integrado.

O Sr. Vilmar Oliveira - Sou assessor do Vereador Arnaldo Godoy e
faço parte do Vale Mais - Instituto Sociocultural do Jequitinhonha.
Secretário Luiz Roberto, tão vergonhosos quanto os 86% de recurso
da cultura que se concentram no eixo Rio-São Paulo são os 19% em
Minas Gerais para a área. Pior ainda, tenho a certeza de que a
maioria desses 19% concentram-se na Grande 6H. Gostaria de ouvir
um pouco sobre isso.

Muito me envergonha verificar que no PPAG a única coisa ligada à
área da cultura é o Corredor Cultural entre a Praça da Liberdade e a
Casa do Conde. Precisamos de centros culturais em todo o Estado. O
Deputado André Quintão citou regiões como o vale do Jequitinhonha,
que consegue mostrar para todo o País o quanto é culturalmente rica.
E o Estado não aproveita isso como forma de investimento, criando
centros culturais, mostrando o que existe no vale do Jequitinhonha.
Em vez de descentralizarmos a cultura, mais uma vez a concentramos
no Corredor Cultural em Belo Horizonte.

A quantidade de centros culturais que será criada na região da
Praça da Liberdade poderia ocorrer, aliás, em regiões como o vale do
Jequitinhonha e o Alto Paranaíba.

Contesto um dado apresentado pelo Secretário sobre a lei de
incentivo à cultura. Ele diz que ela descentraliza recursos. Muito pelo
contrário, o recurso é bem dividido entre áreas, entre arte cênica,
música. Basta dizer que, de 1998 a 2000, o período de estudo da
Fundação João Pinheiro ao qual o Secretário se refere, somente 2,2%
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de projetos da região do vale do Jequitinhonha e do Alto Paranaíba
foram apresentados. Quando analisamos o resultado da lei de
incentivo à cultura, percebemos que o grande recurso, na verdade, é
investido em Belo Horizonte. Por sinal, as empresas patrocinadoras,
como a TELEMIG, a ACESITA, a TELEMAR, não têm interesse, aliás,
de investir em região como a do vale do Jequitinhonha. Se fossem
criados fundos que permitissem que projetos de regiões mais carentes
tivessem acesso ao recurso, porque só a lei não descentraliza, isso
possibilitaria em muito que recursos chegassem ao interior.

O Sr. Presidente - Antes de o Secretário responder, quero fazer uma
retificação. Ele aumentou em 100 vezes o seu recurso, pois não são
19%, mas 0,19%.

O Secretário Luiz Roberto do Nascimento e Silva - Agradeço muito e
espero que esse lapso se converta breve em uma realidade
orçamentária. Já ficaria feliz com 1%, mas agradeço a generosidade
dos 19%. O Ministro Gil pleiteia 1% na área federal, e com o mesmo
valor ficaria muito contente.

Conheço bem o Vereador Godoy, meu amigo, a sua trajetória e a
sua experiência como Secretário Municipal da Cultura. Diria a você o
seguinte, Vilmar: primeiro, não é verdade que o projeto de Governo se
concentre apenas nos centros culturais. Há todo um orçamento que
contempla toda a ação sistemática e orgânica da Secretaria da
Cultura e que foi exposto na parte inicial dos trabalhos, pela manhã.
Temos trabalhos no arquivo público, na biblioteca pública, na
Superintendência de Museus, que atingem todo o Estado. Há museus
em Juiz de Fora, em Mariana, em Ouro Preto, em Cordisburgo, quer
dizer, há todo um conjunto de ações amparadas por esses recursos
que, inegavelmente, são reduzidos. Isso não quer dizer que o
Governo tenha se concentrado apenas no Corredor Cultural. Ele é
apenas um dos projetos estruturadores, ou seja, o que o Governo
pretendeu fazer? Ao lado do orçamento do Plano Plurianual de
Investimentos do Estado, ele resolveu consolidar alguns projetos que
pensavam ser de base fundamental para o Estado. Por exemplo,
100% de eletrificação rural, um projeto estruturador. A idéia desse
projeto é que houvesse uma interface com várias secretarias. A da
Cultura coube esse eixo fundamental da manutenção e da ampliação
do Corredor Cultural em uma ação que, na verdade, contempla
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cultura, turismo e aumento, enfim, de uma série de elementos que
não se restringem apenas à questão da cultura. O projeto estruturador
não esgota a ação da Secretaria, mas apenas sinaliza a prioridade
para o Governo nessa direção. O projeto da Casa do Conde e da
Praça da Liberdade é um estruturador da Secretaria da Cultura e
trabalha com o orçamento conjugado da Secretaria.

Segundo, a Telemig Celular e outras empresas financiam projetos
que circulam no Estado. A Conexão Telemig funciona em todo o
Estado.

Cito o projeto Grandes Escritores, financiado pela TIM, em que os
escritores viajam pelo Estado, começando pela Capital e percorrendo
15 ou 18 cidades. Isso é uma realidade aqui, na França e nos Estados
Unidos. Não podemos cair na fantasia oposta, temos de
descentralizar. Não podemos imaginar que a Capital deixará de ser o
centro de atração cultural. Isso é em qualquer lugar, Paris, Nova
lorque ou Londres. O grande conjunto de equipamentos e de
produtores culturais está na Capital. Portanto, por maior que seja a
descentralização, haverá sempre a preponderância do eixo da Capital.
O importante é que essa preponderância não seja perversa.

Na área da música, demonstramos que em 1998 existiam 96% de
recursos destinados a Belo Horizonte e S% aos municípios. Hoje trinta
e tantos por cento vão para os municípios e 69% ficam na Capital.
Esse é um dado econômico, objetivo e verdadeiro, devidamente
documentado no caderno da Fundação João Pinheiro.

Quanto à criação do fundo, chamo a atenção para a experiência de
gestão do fundo no município que, como tudo na vida, recebeu críticas
e elogios. Há um saldo de intensas críticas na ação do fundo. Na
verdade, a idéia é a seguinte: se o mercado - e concordo - não é
sempre o melhor indicador para escolher ação cultural, que é a parte
dos incentivos, muitas vezes ações culturais importantes sem tanto
apelo mercadológico não são contempladas. De outro lado, a idéia de
um fundo controlado por cinco ou seis técnicos de uma secretaria -
parece-me - não é a solução mais segura e justa. As experiências dos
fundos têm sido criticadas com rigor.

A experiência municipal do fundo, com a gestão do Vereador Godoy
- a despeito de suas virtudes e qualidades inegáveis -, foi muito
criticada. Na verdade, tira-se o controle difuso da sociedade e coloca-
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se a decisão nas mãos de cinco burocratas para decidir o que será
financiado ou não.

Portanto, acredito que deve haver o bom-senso, para que a Lei de
Incentivo à Cultura seja decidida com o apoio do mercado e auxiliada
por um fundo que atingirá os projetos sem retorno - como o Deputado
disse -, de regiões mais distantes e de ações culturais de raízes, que
muitas vezes não encontram amparo na legislação. Não podemos
exigir que um centro de congado e de reizado tenha de se submeter à
Lei de Incentivo à Cultura para conseguir a documentação a fim de
realizar o seu evento. Isso é perverso, temos de mudar.

A história demonstrou que transformar tudo isso num fundo não é o
melhor caminho. Portanto adoto um modelo misto, em que tenhamos
a Lei de Incentivo à Cultura - tal como está - e conjugadamente um
fundo que atenda aos projetos que não tenham apelo mercadológico.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que a reunião dos gerentes
dos grupos de trabalho se realizará no Plenarinho II às 113h30min; e os
grupos de trabalho iniciarão suas atividades às 14 horas.

Agradeço aos Exmos. Secretários Anastasia, Luiz Roberto e Renê e
a todos os participantes que, com suas intervenções, apresentaram
seus posicionamentos e contribuíram para o debate.

O Secretário Luiz Roberto do Nascimento coordena a área de
comunicação, a TV e a Rádio Inconfidência. Gostaria que esses
fossem instrumentos para a socialização dos projetos do Governo e,
mais ainda, que houvesse a internalização desse projetos em toda a
sociedade mineira. Não acreditamos que Minas Gerais recuperará a
posição que já ocupou nas áreas política, econômica, social e cultural
deste País sem que haja uma participação ampla da sociedade. Esse
Governo tem demonstrado, antes de mais nada, honestidade na
apresentação de suas propostas, haja vista o próprio orçamento, em
que confessa seu déficit, não maquiando a realidade. Acho isso muito
importante. Não queremos aquela divulgação a que estamos
acostumados na área pública, em que recebemos relatórios que
apresentam um determinado setor do Governo como uma maravilha,
quando a realidade é outra. Esse Governo tem tudo para fazer uma
comunicação verdadeira e inteligente, que leve a nossa realidade a
todos os mineiros e, mais ainda, as propostas de mudança dessa
realidade.
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Quero, mais uma vez, agradecer aos expositores e a todos os

presentes.
Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO,
EM 22/10/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Maria Olivia, Djalma Diniz e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre
proposições em fase de redação final. A Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 75/2003 (Deputado Djalma
Diniz) e Projeto de Lei n° 247/2003 (Deputado Laudelino Augusto).
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 75/2003

(relator: Deputado Djalma Diniz) e 247/2003 (relator: Deputado
Laudelino Augusto). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz.
ATA DA 4B REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, EM 22/10/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô

Moraes e os Deputados Neider Moreira e Ricardo Duarte, membros
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da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Jô Moraes, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ricardo Duarte,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. O Deputado Ricardo Duarte
apresenta requerimento do Deputado Fahim Sawan, em que solicita a
prorrogação do prazo da Comissão Especial por 30 dias. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Jô Moraes, Presidente - Neider Moreira - Fabim Sawan - Roberto

Carvalho.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

COMISSÃO ESPECIAL DA EXPANSÃO DO METRÔ, EM 28/10/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Vanessa Lucas e Gustavo Valadares, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Alberto Bejani, Dm15 Pinheiro, Irani Barbosa, Leonardo Moreira e
Leonardo Quintão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Vanessa Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre as
possíveis irregularidades ocorridas na destinação orçamentária para
as obras do metrô de Belo Horizonte e no processo de licitação para
sua realização, apontadas em relatório apresentado pelo Tribunal de
Contas da União ao Senado Federal, e se discutirem e votarem
proposições da Comissão. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre a matéria objeto
da Comissão. Registra-se a presença dos Srs. João Luiz da Silva
Dias, Presidente da CBTU, e Luiz Otávio Mota Valadares, ex-
Presidente da CBTU, os quais são convidados a tomar assento à
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mesa. Registra-se também a presença do Sr. Hilton Homem de
Castro, Assessor da CBTU. 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, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Vanessa Lucas - Ivair Nogueira.

ATA DA 26 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM
30/10/2003

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta e Chico Simões,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Alberto Pinto Coelho, Antônio
Carlos Andrada, Ermano Batista, Irani Barbosa, Jayro Lessa, Jô
Moraes, Leonídio Bouças, Miguel Martini, Paulo Piau, Weliton Prado e
Zé Maia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
distribui ao Deputado Fahim Sawan o Projeto de Lei n° 878/2003, em
1° turno. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a
aplicação da Emenda à Constituição Federal n°29, de 13/9/2000, que
altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações
e serviços públicos de saúde. O Presidente destina essa parte da
reunião a ouvir os seguintes convidados: Srs. Marcus Vinícius
Caetano Pestana da Silva, Secretário da Saúde; Renata Vilhena,
Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão; Simão Cirineu Dias,
Secretário Adjunto da Fazenda; Sérgio Pessoa de Paula Castro,
Consultor da Advocacia Geral do Estado; Ana Ivanete dos Santos,
Procuradora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio
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Operacional - CAO Saúde - do Ministério Público; Josely Ramos
Pontes, Promotora de Justiça do Centro de Apoio Operacional - CÃO
Saúde - do Ministério Público; Adilson Duarte da Costa, Técnico de
Controle Externo do Tribunal de Contas; Luiz Felipe Almeida Caram
Guimarães, Presidente do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde - COSEMS -; e Renato Almeida de Barros, do Conselho
Estadual de Saúde de Minas Gerais, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que
motivou os convites, faz as suas considerações iniciais. A Presidência
registra a presença das seguintes autoridades: Srs. Eder Cruz,
Assessor do Presidente do COSEMS; Iran Pordeus, Chefe da
Assessoria Econômica da Secretaria da Fazenda; Bernardo Tavares,
Superintendente da Central de Planejamento da SEPLAG; e Sra. Kelli
Carvalho, representando o Dr. Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da
Associação dos Hospitais de Minas Gerais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições, na ordem
acima mencionada. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, o Presidente passa
a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Fahim Sawan,
Carlos Pimenta, Ricardo Duarte e Chico Simões (2), em que solicitam
seja marcada reunião de uma comitiva da Assembléia Legislativa em
Brasília, composta de representantes da Comissão, da Frente
Parlamentar da Saúde e do Governo do Estado, com vistas à
sensibilização do Congresso Nacional para a aprovação da lei
complementar que regulamentará a Emenda à Constituição n°
29/2000, especialmente no que tange ao esclarecimento das
atividades que devem ser rubricadas como 'ações e serviços públicos
de saúde; e seja enviado ofício à Frente Parlamentar Nacional de
Saúde, solicitando seu apoio, bem como o dos Presidentes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para a aprovação da lei
complementar que regulamentará a Emenda à Constituição n°
29/2000. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
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Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Neider Moreira -

Carlos Pimenta - Célio Moreira.
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 30/10/2003
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar, Biel Rocha, Adalclever Lopes (substituindo este ao
Deputado Chico Rafael, por indicação da Liderança do PMDB) e
Antônio Carlos Andrada (substituindo a Deputada Maria Olívia, por
indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Fábio Avelar e
Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo César, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
'membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar o parecer para o 1° turno sobre o Projeto
de Lei n° 1.004/2003. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovada a nova redação do parecer pela aprovação, no 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.00412003 com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n os 2 a 5, da
Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Paulo Cesar).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha - Laudelino Augusto - Maria

Olívia - Márcio Passos - Chico Rafael.
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 4/11/2003
As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Rogério Correia, Leonardo
Moreira e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Chico Simões e José Henrique.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sargento
Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apurar denúncias de exploração florestal em área
de preservação ambiental nos Municípios de São João do Manteninha
e Nova Belém. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.059/2003, no 1° turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Alberto Bejani.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 868/2003. Passa-se à 3 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento
Rodrigues, em que solicita sejam os Srs. Marcos César Ferreira,
técnico do IEF, e Jarbas Soares, da Promotoria de Meio Ambiente,
convidados a participar desta reunião; Rogério Correia, em que
solicita seja realizada audiência pública, com os convidados que
menciona, com a finalidade de obter esclarecimentos sobre a venda
de ações integrantes do capital social da COMIG para a empresa
Solaris Company Limited, em 2001; Alberto Bejani, em que solicita
seja pedida à TV Tiradentes Ltda. - TV Alterosa-Juiz de Fora cópia da
fita contendo matéria jornalística com denúncias sobre corrupção no
CERESP desse município, veiculada pela emissora no dia
13/10/2003; e da Comissão, em que pleiteia seja solicitada ao Juiz de
Direito da Comarca de Juiz de Fora especial atenção para a situação
do CERESP desse município. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados. Registra-se a presença dos policiais
militares Sargento Weverton Júnior Silva e Cabo Kléber da Silva
Bragança, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas
considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
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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, 6 de novembro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Mauro Lobo - Rogério Correia -

Olinto Godinho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 58/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Antônio Genaro, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Cristo Vive,
com sede no Município de Monte Carmelo.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Em prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do
art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Beneficente Cristo Vive, de natureza religiosa, presta

assistência, prioritariamente, ao segmento evangélico.
No âmbito de sua atuação, realiza ações que visam a combater a

fome e a pobreza por meio de campanhas a serem realizadas em
parceria com a comunidade e os órgãos governamentais.

Conforme consta em seu estatuto, também oferece cursos
profissionalizantes, possibilitando, dessa maneira, que seus
associados possam inserir-se no mercado de trabalho.

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para os
moradores da localidade, consideramos a referida entidade
merecedora do pretendido título declaratório de utilidade pública.

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

58/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

469/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei

em epígrafe tem por escopo seja declarada de utilidade pública a
Associação Pró-Criança - APC -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

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

Fundamentação
A referida entidade é sociedade civil e tem por objetivo prestar

assistência social valendo-se de ações concretas voltadas para o
desenvolvimento e o bem-estar de seus associados, em especial, os
portadores de deficiência.

Para desenvolver tais atividades, procura firmar parcerias com
entidades congêneres e órgãos públicos que atuam diretamente na
área de assistência social, de forma a atualizar suas diretrizes de
trabalho e captar recursos para realização de sua finalidade
específica, qual seja o tratamento especializado oferecido às pessoas
portadoras de deficiência.

Em razão dos serviços prestados, cuja importância é reconhecida
pelas próprias autoridades do município, consideramos a referida
Associação merecedora do título declaratório de utilidade pública.

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

469/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 623/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

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

em tela tem por escopo instituir o Dia dos Jipeiros, a ser comemorado
anualmente no dia 4 de abril.

Nos termos regimentais, a proposição foi examinada
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete a este
órgão colegiado examiná-lo, conforme dispõe o art. 102, VI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O lazer esportivo é um dos segmentos ligados ao entretenimento

que mais cresce no Estado, em especial a modalidade praticada pelos
jipeiros, assim chamados em razão do predomínio de veículos da
marca Jeep.

Os participantes dos passeios fora de estrada, além de se
confraternizarem e se auxiliarem mutuamente, freqüentemente
promovem eventos com o fim de angariar alimentos, agasalhos e
outros recursos para oferecer a uma parcela da comunidade rural que
tanto necessita de assistência.

Instituir uma data oficial dedicada especialmente aos jipeiros
constitui ato de justo reconhecimento pela sua participação em
eventos que não só levam alívio e conforto material aos moradores do
campo, mas também implementam o turismo no Estado, cujo
potencial, inexplorado ainda, está entre os maiores do País.

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

623/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dalmo

Ribeiro Silva - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 734/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Lagoa Santa, com sede
nesse município.
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O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Em prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, "a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A APAE de Lagoa Santa presta relevantes serviços ao portador de

deficiência, seja propiciando-lhe meios para a sua integração na
sociedade, seja oferecendo-lhe assistência médica e terapêutica, seja
realizando outras ações que visem à promoção do seu bem-estar.

Para subsidiar esse trabalho, mantém cooperativas, escolas
especializadas, oficinas pedagógicas e classes especiais em
entidades públicas e privadas, bem como serve de órgão de
articulação com outras entidades do município que defendam a
mesma causa, auxiliando-as na criação de unidades assistenciais.

A entidade é, assim, merecedora do pretendido título declaratório de
utilidade pública, que constitui forma de reconhecimento de sua
importância social.

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

734/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 742/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, a proposição em

tela tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação
Evangélica de Belo Vale, com sede no Município de Belo Vale.

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

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

Fundamentação
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A Associação Evangélica de Belo Vale, entidade privada dotada

de personalidade jurídica, tem por finalidade prestar auxílio aos
associados e seus dependentes, bem como a todas as pessoas
carentes que a ela recorrerem, sem distinção de raça, nacionalidade
ou religião.

Para a consecução desse fim, promove atividades sociais, culturais
e desportivas; cuida da melhoria das condições de vida de seus
associados, velando pela saúde da gestante, da criança e do idoso;
cria e mantém creches e asilos, em convênio com entidades
congêneres e públicas.

Tendo em vista a relevância dessas atividades, consideramos
oportuno conceder à entidade a pretendida honraria, como
reconhecimento dos seus esforços em prol da melhoria da qualidade
de vida da comunidade em que se localiza.

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

742/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 749/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, a proposição em tela tem

por escopo seja declarada de utilidade pública a Fundação Frederico
Ozanan de Itaúna, com sede nesse município.

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

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

Fundamentação
Instituída em 1978, na forma de sociedade civil sem fins lucrativos, a

Fundação em referência tem corno principais objetivos estatutários
amparar e assistir os idosos nas suas necessidades médicas e
odontológicas e promover a sua inserção social.

Dessa forma, ela mantém intercâmbio com entidades congêneres,
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com a finalidade de desenvolver atividades que visem à
consecução de suas ações.

Considerada a natureza das suas iniciativas, julgamos justa a
pretensão de se lhe conceder o pretendido título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

749/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°791/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela propõe

seja declarada de utilidade pública a Associação de Apoio a Pais,
Educadores e Educandos do Curumim Vila Pérola - AAPEEC -, com
sede no Município de Contagem.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e ofereceu-lhe a Emenda n° 1. Cabe
agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Apoio a Pais, Educadores e Educandos do

Curumim Vila Pérola é uma entidade sem fins lucrativos, que tem
como finalidade promover o desenvolvimento educacional da criança
e do adolescente, utilizando-se de meios pedagógicos, sociológicos e
psicológicos.

Para alcançar tais objetivos, promove projetos que permitam às
crianças e aos adolescentes vivenciar experiências em grupo para
desenvolver habilidades manuais e reencontrar o prazer de se
sentirem úteis à comunidade da qual começam a participar como
cidadãos.

O reconhecimento da instituição como sendo de utilidade pública
fortalecerá as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas por ela.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 791/2003
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com a Emenda n° 1 oferecida pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 95412003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

tela visa declarar de utilidade pública a Província Brasileira da
Congregação da Missão - PBCM -, em funcionamento no Município de
Catas Altas.

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

Fundamentação
A Província Brasileira da Congregação da Missão é uma sociedade

civil sem fins lucrativos, de caráter religioso, cultural, assistencial e
educacional. Possui por objetivo, entre outros, a formulação de
programas direcionados para segmentos mais carentes, abrangendo
as áreas de educação, cultura e saúde, com base nos princípios da
ética e da cidadania. Busca oferecer apoio moral e espiritual a seus
associados, promovendo o seu bem-estar e o de suas famílias,
intentando assegurar-lhes a integridade e a dignidade.

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

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

954/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 96512003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Chico Simões, o projeto de lei em epígrafe

tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação
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Comunitária dos Moradores de Baixa Verde - ACMBV -, com sede
no Município de Dionísio.

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

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

Fundamentação
A entidade é sociedade civil, de natureza assistencial, cujo objetivo

precípuo é o de promover o bem-estar social com ações concretas
que visem à proteção da saúde da família, da gestante, da criança e
do idoso.

Para consecução de suas atividades, formata levantamento das
necessidades dos moradores de Baixa Verde e providencia o seu
encaminhamento aos órgãos municipais, estaduais e federais, assim
como estimula a organização e a integração comunitária.

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

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

965/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.009/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Chico Rafael, por meio do Projeto de Lei n° 1.009/2003,
pretende seja declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de
Paulo de Paraisópolis, com sede nesse município.

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

Fundamentação
O Asilo São Vicente de Paulo de Paraisópolis tem por finalidade

abrigar idosos de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência
material e espiritual, tais como: alimentação, vestuário, medicamento,
assistência médico-odontológica, apoio moral e psicológico, além de
ensinamento religioso. Com suas iniciativas, não faz distinção de raça,
cor, nacionalidade, credo político, religioso ou condição social.

Os princípios que norteiam os trabalhos do Asilo fazem-no
merecedor do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.009/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.014/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Pastor George, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública o Grupo de Assistência Social
Depende de Nós, com sede no Município de Mar de Espanha.

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

Fundamentação
O Grupo de Assistência Social Depende de Nós possui como

principal objetivo proporcionar proteção e assistência aos idosos e
crianças carentes.

Para lograr tais metas, incumbe-se de oferecer-lhes: alojamentos e
alimentação adequados; cuidados médicos, odontológicos e
psicológicos; atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer;
orientação espiritual, preservando a identidade de cada um; e)
promoção do seu bem-estar, assegurando-lhes a integridade e a

rÃO



464
dignidade.

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

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

1.014/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.052/2003

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Zé Maia, visa declarar de
utilidade pública o Centro de Tratamento de Dependentes Químicos -
Recanto Caminho da Esperança - CTDQ-C -, com sede no Município
de Caxambu.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade e lhe apresentou a Emenda n° 1. A
seguir, foi encaminhada a esta Comissão para deliberação conclusiva
em turno único, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Centro de Tratamento de Dependentes Químicos - Recanto

Caminho da Esperança - CTDQ-C -, fundado em 27/3/2001, não tem
fins lucrativos e objetiva recuperar e reintegrar na sociedade
dependentes químicos, bem como assistir as respectivas famílias.

Realiza, também, programas de acolhimento e profissionalização de
tais dependentes e, na medida do possível, conscientiza-os e à
sociedade sobre os danos que o tóxico e o álcool podem causar.

Em vista da relevância das suas iniciativas, a aprovação deste
projeto de lei, no nosso entendimento, é justa e necessária.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.052/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2003.
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Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.055/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado João Bittar, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente de
Moradores dos Bairros Maria Eugênia, Brasília e Residencial Madri -
ABMBERM -, com sede no Município de Araguari.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

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

Fundamentação
A referida entidade tem o objetivo precípuo de congregar órgãos e

pessoas interessadas em melhorar as condições socioeconômicas
dos moradores dos Bairros Maria Eugênia, Brasília e Residencial
Madri, situados no Município de Araguari.

Assim, promove a união da comunidade, coordena os trabalhos de
levantamento e discussão de problemas e possíveis soluções,
buscando sempre zelar pela melhoria das condições de vida.

Em virtude do que foi dito, julgamos de grande relevância outorgar-
lhe o título de utilidade pública.

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

n° 1.055/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.060/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Célio Moreira, por meio do Projeto de Lei n° 1.060/2003,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Pró-Vida
Ouropretana - FUNPROVI -, com sede no Município de Ouro Preto.
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Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos do art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Pró-Vida Ouropretana - FUNPROVI -, sociedade civil

sem fins lucrativos, tem como principal objetivo promover o transporte
de doentes. Procura, também, incentivar a união e o espírito de
solidariedade entre os moradores da comunidade, promovendo
atividades culturais, educativas e de lazer, além de defender o
interesse coletivo em geral, não fazendo distinção de raça, cor,
nacionalidade, credo político ou religioso ou condição social.

Fica demonstrado, pois, que a referida entidade é merecedora do
título declaratório de utilidade pública.

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

1.060/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.062/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De iniciativa da Deputada Lúcia Pacífico, o projeto de lei em tela tem
por escopo alterar o art. 1° da Lei n° 13.136, de 12/1/99, que institui o
Dia do Consumidor de Minas Gerais.

A proposição, examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, foi considerada jurídica, constitucional e legal.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao
mérito, nos termos do art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 1° da referida lei preconiza textualmente que "fica instituído o

Dia do Consumidor de Minas Gerais, a ser comemorado no dia 13 de
setembro". A redação que se lhe pretende dar determina que "fica
instituído o Dia da Dona de Casa e do Consumidor de Minas Gerais, a
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ser comemorado no dia 13 de setembro".

Vê-se, pois, que a intenção da autora da matéria é dedicar também
a data comemorativa à classe das donas de casa, por ela referida
como "um dos mais significativos segmentos finais da cadeia de
consumo", consideração inequivocamente verdadeira.

Ainda que qualquer cidadão ou cidadã, em tese, seja um
consumidor e, portanto, as donas de casa também o sejam, não
vislumbramos inconveniência de se lhes prestar homenagem.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.062/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Irani

Barbosa - Antônio Júlio - Lúcia Pacífico.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.064/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
A Deputada Maria José Haueisen, por meio do Projeto de Lei n°

1.064/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores e Amigos do Bairro Nossa Senhora das Graças, com
sede no Município de Aguas Formosas.

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

Fundamentação
A referida entidade presta relevantes serviços às pessoas carentes

da região onde se situa, combatendo a fome e a pobreza. No campo
da assistência social, acolhe os menos favorecidos, principalmente
crianças e idosos. Além disso, promove atividades esportivas e
culturais, desenvolvendo e incentivando a solidariedade e integração
entre os moradores.

Assim, por meio da articulação, do desenvolvimento e da promoção
de ações no âmbito dos problemas sociais, econômicos, educacionais
e de saúde, contribui para a sociedade de forma efetiva.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.064/2003.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.066/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a Associação Feminina de
Ipatinga - AFEI -, com sede nesse município.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição de Justiça, que o
examinou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. Vem agora a
matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, com base no
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Feminina de Ipatinga é uma sociedade civil

beneficente e sem fins lucrativos, que tem como objetivo principal
prestar assistência social aos carentes daquele município.

Suas atividades abrangem desde as áreas de saúde e educação até
a urbanização de favelas; para tanto, estimula mutirões, buscando
sempre zelar pela melhoria das condições de vida da comunidade.

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

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

1.066/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.100/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n°
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1.100/2003 pretende declarar de utilidade pública a Associação
dos Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro - APRENOM -,
com sede no Município de Unaí.

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

Fundamentação
A Associação dos Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro,

fundada em 28/11/99, tem por finalidade promover a integração e o
fortalecimento dos profissionais da educação. Para isso, ela se propõe
conhecer, influenciar e participar da elaboração do plano de carreira
da categoria, firmar convênios com outras instituições para propiciar
sua capacitação e formação permanente, buscando o aprimoramento
e o desenvolvimento dos profissionais do município e da região.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.100/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Adalclever Lopes, relator.	-

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.107/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Pró-
Melhoramentos do Bairro São Cristóvão, com sede no Município de
Santa Bárbara do Monte Verde.

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar
preliminarmente o projeto, oportunidade em que o considerou jurídico,
constitucional e legal.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a
este órgão colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos
no art. 103, 1, "a', do Regimento Interno.
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Fundamentação

A Associação Pró-Melhoramentos do Bairro São Cristóvão é
entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como finalidade estatutária
promover o desenvolvimento esportivo, educacional e cultural do
Município de Santa Bárbara do Monte Verde.

Para tanto, procura conscientizar a comunidade sobre suas
possibilidades e potencialidades, levando seus integrantes a
responder e a lutar por seus anseios e necessidades, principalmente
nas áreas mencionadas.

Por oferecer desde sua fundação, em 1998, importantes serviços
aos moradores de Santa Bárbara do Monte Verde, nada mais justo
seja a Associação declarada de utilidade pública.

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

1.107/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.108/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em
análise visa a instituir o Dia do Genealogista Mineiro, a ser
comemorado anualmente em 20 de novembro.

Inicialmente, o projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade.

Vem ele agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do disposto no art. 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 20 da proposição, na semana em que recair o

dia do Genealogista Mineiro "serão promovidos pelo Poder Público
Estadual, por entidades de direito público ou privado, em ações
conjuntas ou não, iniciativas e eventos que visem divulgar, nos
diversos segmentos da sociedade mineira, a importância do estudo da
genealogia como eficaz instrumento para o resgate, preservação e
fortalecimento das raízes e laços de união das famílias mineiras".
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Também merece destaque o parágrafo único do mesmo artigo, já

que estabelece prioridade para edição, divulgação e proteção de
obras e acervos bibliográficos de caráter eminentemente genealógico
como forma de fortalecimento da identidade social e cultural do
Estado e da população mineira.

Esclareça-se que a escolha da data - 20 de novembro - é alusiva ao
nascimento de um dos mais eminentes genealogistas brasileiros, o
Cônego Raimundo Otávio Trindade, filho de José Pereira da Trindade
e de Maria Belmira da Trindade.

Devemos considerar que a genealogia é, indiscutivelmente, uma
prática científica e cultural das mais eficazes no resgate,
fortalecimento e dinamização da família, que é a célula "mater" do
Estado.

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

1.108/2003, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ana

Maria Resende - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.120/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Pavão, com sede nesse
município.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade da matéria.

Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva,
de acordo com o que preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pavão trabalha

com o nobre propósito de atender às pessoas excepcionais do
município e da região, procurando minimizar os problemas sociais e
educacionais enfrentados por elas no seu cotidiano.
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Dessa forma, como todas as APAEs no País, presta-lhes auxilio

de inestimável valor, uma vez que busca o seu desenvolvimento
pessoal e procura inseri-ias na sociedade.

Em reconhecimento ao importante trabalho que empreende,
entendemos ser meritório declará-la de utilidade pública.

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

1.120/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNJICO DO PROJETO DE LEI N°
1.123/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Vovó
Clélia, com sede no Município de Patos de Minas.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça.

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

Fundamentação
A Creche em referência, entidade civil dotada de personalidade

jurídica, tem por objetivos estatutários: promover a proteção à saúde
da família, da gestante, da criança e do idoso; combater a fome e a
pobreza por meio da distribuição de cesta básica, leite e ferramentas
de trabalho; divulgar a cultura e incentivar a prática do esporte,
mediante palestras, torneios e eventos recreativos; desenvolver
atividades com o fim de proteger o meio ambiente, tais como mutirões
de limpeza de bairro e plantio de árvores.

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

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

1.12312003.
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Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.129/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, a proposição em tela tem
por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Santo Antônio da Serra, com sede
no Município de Carmo do Cajuru.

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

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em referência, entidade privada dotada de

personalidade jurídica e sediada no Município de Carmo do Cajuru,
tem por finalidade estatutária prestar assistência social, especialmente
visando proteger a gestante, a criança e o idoso; combater a fome e a
pobreza; integrar os seus beneficiários no mercado de trabalho;
habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência; ajudar na
construção de moradias.

Tendo em vista a relevância desses objetivos, consideramos
oportuno conceder-lhe a pretendida honraria, como reconhecimento
dos seus esforços em prol da melhoria da qualidade de vida.

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

1.129/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.135/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Metropolitano de
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Governador Valadares da Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Governador Valadares.

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

Fundamentação
O Conselho em referência trata-se de entidade civil, dotada de

personalidade jurídica, cujo objetivo, estabelecido no art. 2 0 de seu
estatuto, é o de representar o Conselho Nacional do Brasil da
Sociedade de São Vicente de Paulo, ao qual é vinculado, na
circunscrição por ele atribuída e que compreende a área dos
seguintes Conselhos Centrais: Bethânia de Ipatinga, Bom Jesus do
Galho, Caratinga, Coronel Fabriciano, Conselheiro Pena, Governador
Valadares, Inhapim, Ipanema, Ipatinga, Itanhomi, Jequitinhonha,
Manhuaçu, Mantena, Nossa Senhora das Graças de Caratinga, Rio
Doce, Santa Rita de Minas, Simonésia, Teófilo Otôni, Vargem Alegre e
Bairro Vila Isa.

Ajuiza-se que as ações desenvolvidas pela Sociedade de São
Vicente de Paulo -sabidamente de cunho estritamente filantrópico -
são similares às praticadas pelo Conselho Metropolitano de
Governador Valadares, pelo que este merece ser agraciado com o
título estadual de utilidade pública.

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

1.13512003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.136/2003

Comissão de Segurança Pública
Relatório

Por meio do Projeto de Lei n° 1.136/2003, o Deputado Célio Moreira
pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário
de Segurança Pública da Área de Abrangência da 118 Cia. do 5°
Batalhão de Polícia Militar e da 12 Delegacia de Polícia da 368
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Seccional - Barreiro, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
O referido Conselho possui como objetivo principal prestar

orientação e ajuda à comunidade, despertando em cada cidadão o
sentimento de segurança e o espírito de cooperação e solidariedade.

Para atingir tais metas, promove palestras, conferências,
campanhas educativas e eventos culturais.

Busca, também, levantar recursos para aquisição de equipamentos
destinados ao policial local, para uso exclusivo em serviço na região
da área de abrangência da iia Cia. da Polícia Militar e da 12
Delegacia de Polícia Civil.

Em virtude do alcance de sua obra, é justo que a referida entidade
receba o título declaratório de utilidade pública.

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

1.136/2003.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
Rogério Correia, relator - Sargento Rodrigues - Mauro Lobo.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.138/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Alto Gavião, com sede no Município de Eugenópolis.

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

Fundamentação
A Associação Comunitária de Alto Gavião é uma entidade civil cuja
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finalidade, estabelecida no estatuto, é congregar pessoas
interessadas em desenvolver a comunidade nos seus aspectos
sociais, econômicos e políticos.

Fica claro, portanto, que a organização desenvolve atividades
sempre com o intuito de proporcionar aos moradores locais condições
de melhoria de qualidade de vida, o que constitui valiosa parceria com
o poder público.

Por essa razão, entendemos oportuna a intenção de prestar honraria
à entidade concedendo-lhe a pretendida declaração estadual de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
138/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2002.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.141/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em tela tem
por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação O
Adolescer para a Vida, com sede no Município de Itabirito.

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

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° de seu estatuto, a referida Associação tem

por finalidade preparar a criança e o adolescente para o trabalho,
prestando-lhes orientação pedagógica e profissional. Também orienta-
os com respeito a noções de higiene e de sexualidade, de forma que
possam ter um crescimento saudável.

Tendo em vista a relevância social dessas acões, que abrangem,
ainda, o tratamento especializado e os encaminhamentos que se
fizerem necessários, consideramos oportuno conceder à entidade a
pretendida honraria.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.141/2003.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Manha Campos, relatora.	 -
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

N°1.150/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

o projeto de resolução em epígrafe aprova as contas do Tribunal de
Contas do Estado referentes ao exercício de 2002.

Publicado o projeto no "Diário do Legislativo" de 911012003, foi
aberto, na Comissão, o prazo regimental de dez dias para
apresentação de emendas, sem que nenhuma fosse apresentada.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise aprova as contas do Tribunal de

Contas do Estado relativas ao exercício de 2002. Este projeto é fruto
de deliberação desta Comissão por ocasião da apreciação do Ofício
n° 1/2003, que encaminhou as contas a esta Casa, em cumprimento
do disposto no art. 76, § 50, da Constituição do Estado.

A prestação de contas obedeceu às determinações contidas na
Instrução Normativa n° 7/2002, baixada pelo Tribunal, na qual são
estabelecidas as normas sobre a composição e a apresentação das
prestações de contas dos administradores e gestores dos órgãos da
administração direta estadual.

O processo analisado por esta Casa é fruto do trabalho de
comissão, constituída por meio de portaria da Presidência do Tribunal
e encarregada da elaboração da prestação de contas. O extenso
trabalho inclui demonstrativos, relatórios, documentos e declarações.

Não foram constatados indícios de ilegalidade, irregularidade,
malversação ou má gerência de recursos públicos. Entretanto, não
constam na prestação de contas informações relativas às principais
irregularidades constatadas, aos processos enviados ao Ministério
Público, às sanções e multas aplicadas. A mera citação do número de
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processos e de relatórios de auditoria examinados não é suficiente
para uma análise aprofundada dos aspectos qualitativos da ação do
Tribunal.

Notou-se, também, a inexistência de controle externo sobre os atos
do Tribunal de Contas. Entendemos que o relatório de atividades
encaminhado trimestralmente a esta Casa não atende à demanda da
sociedade para a efetiva verificação dos procedimentos licitatórios, da
propriedade dos contratos firmados, dos detalhes da execução do
orçamento e do controle dos atos de gestão, entre outros.

Constatou-se que, no exercício de 2002, foram excluídas as
despesas com pessoal inativo do total das despesas com pessoal,
aumentando, dessa forma, o limite legal permitido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. E clara a definição do dispositivo legal que
considera "despesa de pessoal" todas as parcelas remuneratórias
com pessoal ativo, inativo e pensionistas, permitindo somente a
dedução das despesas com inativos integrantes do sistema
previdenciário contributivo, não alcançando os inativos custeados
unicamente pelo Tesouro Estadual. O Tribunal baixou instruções
normativas permitindo a dedução de gastos com pensões e
aposentadorias, seja pelo sistema contributivo, seja pelo sistema de
repartição simples.

Lembramos ainda que o trabalho das Cortes de contas, no Brasil,
não se limita mais ao exame de aferição da legalidade e da
regularidade contábil. Devem também ser incluídos o controle prévio,
concomitantemente à aplicação dos recursos, e, sobretudo, o controle
externo, que deve ser efetivamente viabilizado pela sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Resolução n°1.150/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Chico Simões -

Mauro Lobo - Sebastião Helvécio - José Henrique.	 -
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

N°1.151/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
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o projeto de resolução em epígrafe aprova as contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 2002.

Publicado o projeto no "Diário do Legislativo" de 9/10/2003, foi
aberto, na Comissão, o prazo regimental de dez dias para
apresentação de emendas. No transcurso do prazo regimental, não
houve apresentação de emendas.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
conformidade com o art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe é fruto de deliberação desta Comissão,

por ocasião da apreciação da Mensagem n° 43/2003, por meio da
qual o Governador do Estado enviou as contas à apreciação da
Assembléia Legislativa, bem como de parecer do Tribunal de Contas
do Estado que opinou favoravelmente à aprovação das contas com as
observações constantes nos votos dos Conselheiros. Nos termos
regimentais, a análise da mensagem concluiu pela apresentação do
projeto de resolução em tela, que tem como objetivo aprovar as
contas do Governador do Estado relativas ao exercício de 2002.

A lei orçamentária para o exercício de 2002 estimou a receita e fixou
a despesa em R$19.051.000.000,00 para o Orçamento Fiscal e fixou
os investimentos em R$2.040.000.000,00 para o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado. A arrecadação
da receita totalizou R$17.059.000.000,00, desconsideradas as
receitas próprias das empresas subvencionadas, evidenciando a
importância relativa do ICMS, responsável pelo ingresso de
R$9.040.000.000,00. Com relação à execução orçamentária da
despesa fiscal, realizou-se, ao longo do exercício, o valor
correspondente a R$18.047.000.000,00, revelando um resultado
deficitário de R$940.052.000,00. Observou a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária que tal montante, inferior em
28% ao apurado no exercício anterior, demonstrou o esforço
despendido pelo Governo do Estado para superar os reflexos das
alterações do cenário das finanças públicas e que os créditos
suplementares e especiais se mantiveram dentro dos limites
legalmente autorizados.

Conforme salientado no parecer sobre a mensagem, o Estado de
Minas Gerais apresentou, ao final de 2002, um estoque de dívida
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fundada de R$34.069.000.000,00, com crescimento nominal de
R$5.055.000.000,00 em relação ao exercício anterior. A evolução
dessa dívida deu-se de forma autônoma, uma vez que o Estado não
contraiu novas dívidas por meio de operações de crédito. Resultou
das correções dos contratos pelo IGP-Dl, índice de preços bastante
afetado pela desvalorização cambial, e do acréscimo de resíduos do
refinanciamento da dívida com a União, mediante incorporação de
parte dos juros não pagos ao estoque da divida em razão do limite
contratual de comprometimento previsto de 13% da Receita Líquida
Real. Pelos mesmos motivos, o Estado não cumpriu o percentual de
redução da dívida consolidada líquida em relação ao excedente
apurado em 2001, nos termos da Resolução do Senado n° 40, de
2001, alterada pela Resolução n° 5, de 2002.

No tocante ao comprometimento da Receita Corrente Líquida com
as despesas com pessoal, o Estado gastou o equivalente a 72%, nos
termos da metodologia de cálculo determinada pela Secretaria do
Tesouro Nacional. Entre os Poderes e órgãos analisados, o Poder
Executivo comprometeu um percentual de 12,7% acima do limite
legal, desconsiderando-se a metodologia adotada pela Instrução n° 5,
de 2001, do Tribunal de Contas do Estado, que retira os gastos com
inativos custeados pelo Tesouro. Cumpre ressaltar que o parecer
desta Comissão recomendou a adoção de uma metodologia uniforme
na elaboração dos demonstrativos com a despesa com pessoal e com
serviços de terceiros por todos os Poderes e órgãos do Estado, de
forma que guardem conformidade com os apresentados no Balanço
Geral do Estado.

A vinculação constitucional de recursos para a saúde, objeto de
criteriosa discussão por ocasião da análise da mensagem, merece
alguns comentários adicionais. Estudo do Ministério da Saúde aponta
que 17 Estados da Federação não cumpriram o mandamento
constitucional segundo o entendimento da Resolução n° 322, de
8/5/2003, do Conselho Nacional de Saúde. Cumpre ressaltar que a
referida resolução é objeto da ADIN n° 2.999, com os argumentos de
inconstitucionalidade formal, uma vez que invadiu o espaço reservado
à lei complementar previsto na Constituição da República, e material,
por invadir a competência legislativa dos Estados membros. Por outro
lado, dados da Secretaria da Saúde relativos a 2001 revelam que 107
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procedimentos representam 63% dos gastos financeiros e 66% em
termos do total de internações, evidenciando também que as
internações desnecessárias constituem um grave problema gerencial
do sistema. Clara está a importância da prevenção e da promoção da
saúde, o que reforça a necessidade da alocação de recursos nas
ações de saneamento básico e de vigilância sanitária.

A Emenda à Constituição n° 29, de 2000, determina a aplicação do
percentual de 9,5% em ações e serviços públicos de saúde, no
exercício de 2002, do produto da arrecadação do ICMS, do ITCD e do
IPVA e dos recursos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte
pelo Estado, ao Fundo de Participação dos Estados e à cota-parte do
Imposto Sobre Produtos Industrializados, enumerados de forma
exaustiva, deduzidas as parcelas transferidas aos municípios. A Lei de
Diretrizes Orçamentárias, ao tratar da base vinculável, não determinou
a inclusão dos recursos relativos às cotas-parte do Estado para o
FUNDEF, uma vez que já integram a vinculação constitucional de
receitas para a educação. Fica patente, de plano, que a definição das
metodologias de cálculo envolvidas é matéria polêmica, cabendo
indagar, por um lado, se a base vinculável inclui as transferências e as
receitas da dívida ativa tributária e das multas, dos juros e da correção
monetária. Por outro lado, cabe esclarecer se o correto entendimento
da expressão "ações e serviços públicos de saúde" abrange tão-
somente aqueles vinculados ao Sistema único de Saúde. Merecem
destaque os gastos com saúde dirigidos a clientela fechada
(R$471.005.000,00) e que, como conseqüência, não foram
computados no cálculo das despesas para efeito do cumprimento do
mandamento constitucional. Verifica-se que o percentual aplicado foi
de 6,11%, considerando-se o entendimento da base vinculável
determinado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em que pese à
inobservância do dispositivo constitucional, é importante salientar que
87,7% das despesas com saúde foram empenhadas e efetivamente
pagas, situação significativamente melhor que a do exercício anterior.

Ficou demonstrado que o Estado cumpriu os dispositivos
constitucionais relativos à educação e que contabilizou corretamente a
vinculação constitucional de 1% da Receita Corrente Ordinária para a
FAPEMIG, em que pesem aos efeitos meramente escriturais.
Recomendou-se, porém, a observância do mandamento constitucional
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que impõe a transferência duodecimal.

Em conclusão, entendemos que as impropriedades verificadas,
objeto das recomendações aprovadas por esta Comissão quando da
análise da Mensagem n° 4312003, não comprometeram a gestão
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, uma
vez que não se detectaram indícios de malversação dos recursos
públicos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Resolução n°1.151/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões (voto contrário) - Mauro Lobo - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 36/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

Complementar n° 3612003 visa a alterar a Lei n° 5.301, de 16/10/69,
que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.

Posteriormente, em conseqüência de requerimento aprovado, de
autoria do Deputado Sargento Rodrigues, foi o projeto avaliado pela
Comissão de Segurança Pública, que opinou pela sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 por ela apresentado.

Em seguida, foi a proposição submetida à apreciação da Comissão
de Administração Pública, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo n° 1
e da Emenda n° 1.

Agora, cabe-nos analisar a matéria sob o aspecto orçamentário-
financeiro.

Fundamentação
A proposição que ora analisamos objetiva alterar a Lei n° 5.301, de

16/10/69, que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do
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Estado de Minas Gerais. Propõe-se adicionar ao rol de
modalidades de promoção aplicáveis aos militares estaduais da ativa,
pertencentes ao quadro de praças, a promoção por tempo de serviço.
Consubstancia-se a modificação por via de alteração dos arts. 206,
207 e 214 do Estatuto.

O projeto prevê, nos demais artigos, os requisitos que devem ser
atendidos para que os militares façam jus à referida promoção, bem
como regra transitória incidente sobre os servidores militares que, na
data da publicação da futura lei, tenham cumprido os citados quesitos
para a promoção.

Durante sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça não
vislumbrou óbice de natureza jurídico-constitucional à tramitação da
matéria; contudo, apresentou a Emenda n° 1, com vistas a suprimir o
inciso III do art. 214 da Lei n° 5.301, constante no art. 2° do projeto,
onde se impõe o requisito de o praça não estar "sub judice' para fazer
jus à referida promoção.

A Comissão de Segurança Pública, como legítima representante da
categoria dos policiais militares, acolheu favoravelmente a iniciativa do
Chefe do Executivo. Reconheceu a oportunidade da proposição, que,
ao instituir a promoção por tempo de serviço de Cabos e Soldados,
vem corrigir uma injustiça, visto que sua inexistência desestimula os
profissionais que atuam diretamente no combate à criminalidade e à
violência. Nessa oportunidade, apresentou o Substitutivo n° 1, de
modo a aperfeiçoar a proposição, dando nova redação aos arts. 206,
207 e principalmente ao art. 214, procurando, através do novo texto,
atender aos anseios da classe dos militares.

A Comissão de Administração Pública, ao analisar o mérito da
proposição, reconheceu seu caráter inovador, uma vez que o instituto
da promoção por tempo de serviço constitui uma forma de ascensão
na carreira e tem por fundamento a valorização do servidor público e
apresentou o Substitutivo n° 2, com vistas a aprimorar o projeto. A
primeira modificação consiste em correção de erro material quanto à
data de 19 de junho fixada para a concessão da promoção, uma vez
que a correta é a de 9 de junho, quando se comemora o aniversário
da Polícia Militar. A segunda se refere a exigência de aptidão no
treinamento policial, um dos requisitos para a obtenção da referida
promoção. E, por último, aprimora-se a redação do § 2° do art. 214 do
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Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, no que concerne à inscrição
do Cabo no curso de formação específico, desde que tenha
preenchido todos os requisitos para promoção a 3°-Sargento e se
enquadre nas respectivas vagas. A Comissão opinou pela rejeição da
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, por entender
que o referido Estatuto cuida da matéria abordada.

Constatamos, pelos pareceres exarados pelas Comissões
anteriores, que o Chefe do Executivo busca, com essa proposição,
dotar a classe dos policiais militares de um instrumento: a promoção
por tempo de serviço. Desse modo, reconhece os esforços realizados
pela valorosa classe dos Soldados e dos Cabos da Polícia Militar no
desempenho de suas funções ao longo dos anos, concorrendo para
sua melhoria dentro da corporação, em benefício da segurança da
coletividade.

Cabe a esta Comissão, em razão da matéria compreendida em sua
denominação e objeto, analisar as repercussões orçamentárias e
financeiras da proposição.

Consoante a Lei do Orçamento em vigor, existe dotação
orçamentária para o Pessoal da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais. Caso os recursos não sejam suficientes, poder-se-ão abrir
créditos suplementares para fazer face às despesas decorrentes da
futura lei.

A fim de não cometermos injustiça, entendemos que tratamento
semelhante deve ser dado aos policiais do Quadro da Polícia Civil,
uma vez que, a exemplo dos policiais militares de que trata este
projeto, integram também o quadro da força de segurança pública do
Estado de Minas Gerais. Com esse objetivo, apresentamos as
Emendas n os 2 a S.

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

Complementar n° 36/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2,
apresentado pela Comissão de Administração Pública, com as
seguintes Emendas n

o
s 2 a 5, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da

Comissão de Segurança Pública, e da Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
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"Art..... - O art. 103 da Lei n° 5.406, de 1969, passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 103 - As promoções obedecerão aos critérios de antigüidade,

merecimento, ato de bravura e tempo de serviço, devendo ocorrer
anualmente, nos meses de junho e dezembro".".

EMENDA N°3
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O art. 104 da Lei n° 5.406, de 1969, fica acrescido dos

seguintes § 1°, 2 0 , 30 e 40 e respectivos incisos:
"Art. 104 - .......................
§ 1° - Ressalvada a situação dos servidores ocupantes da última

classe das respectivas carreiras, a promoção por tempo de serviço
ocorrerá para a classe imediatamente superior e será atribuída,
independentemente da existência de vagas, ao servidor ocupante do
cargo de natureza estritamente policial que tiver permanecido no
efetivo por, no mínimo, sete anos consecutivos na mesma classe.

- o Poder Executivo adotará políticas de incentivo ao
desenvolvimento e ao aperfeiçoamento dos servidores das
respectivas carreiras, estimulando a busca por melhor qualidade do
serviço público e o perfeito cumprimento das obrigações afetas ao
policial civil;

II - completados sete anos de efetivo exercício na mesma classe, o
servidor policial civil será inscrito "ex-officio" em curso específico
ministrado pela Academia de Policia Civil do Estado de Minas Gerais,
com vistas à atualização e ao aperfeiçoamento de métodos
operacionais e administrativos e, mediante a aprovação, efetiva a sua
promoção à classe imediatamente superior.

§ 20 - As promoções dos ocupantes das carreiras policiais se darão
sempre pelos critérios de merecimento, antigüidade, ato de bravura,
invalidez devidamente comprovada e tempo de serviço.

§ 30 - As promoções por merecimento e antigüidade decorrerão das
vagas existentes até as datas das indicações, nos meses
referenciados no "caput" do art. 103.

§ 40 - Somente fará jus à promoção pelo critério de merecimento o
servidor que, à época das indicações, estiver cumprindo o último terço
da etapa de classificação pelo critério de antigüidade.".".

EMENDA N°4
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Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - O art. 222 da Lei n° 5.406, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 222 - O servidor policial civil da ativa que, na data da

publicação desta lei complementar, houver completado o período de
efetivo serviço previsto nos arts. 103 e 104, será beneficiado com a
promoção por tempo de serviço, independentemente da existência de
vagas e da ocorrência de período específico para as promoções.

Parágrafo único - Com vistas ao atendimento da demanda
decorrente do disposto neste artigo, a chefia da Polícia Civil deverá
promover as adaptações que se fizerem necessárias na quantidade e
na agenda anual dos cursos de atualização e aperfeiçoamento de
métodos operacionais e administrativos a serem promovidos pela
Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.".".

EMENDA N° 5
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Os casos omissos decorrentes da aplicação desta lei

complementar serão regulamentados pelo Poder Executivo, no prazo
de noventa dias.".

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José

Henrique - Chico Simões - Jayro Lessa - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°43/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em pauta
dispõe sobre o ensino religioso confessional nas escolas da rede
pública estadual.

Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que perdeu prazo para
emitir parecer.

Em observância do art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno, cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
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O art. 210, § l O , da Constituição da República dispõe que o

ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. A
Constituição do Estado, no seu art. 200, repete o texto constitucional
federal.

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Constituição
e Justiça, que, objetivando dirimir conflito entre a proposição em
análise e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, apresentou à
primeira o Substitutivo n° 1. Ao dispor que o ensino religioso estará
disponível na forma confessional, desde que a denominação religiosa
esteja representada no Conselho Religioso do Estado de Minas
Gerais - CONER-MG -, o projeto em apreço colide com o art. 33 da
citada lei, que determina o oferecimento de um ensino religioso que
respeite a diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer
formas de proselitismo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é de
observância obrigatória pelos Estados, sendo, portanto, necessário
adaptar o projeto em pauta à referida legislação nacional, sanando-se,
assim, o vício jurídico apontado.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição ora
examinada não ensejará grandes despesas, caso seja aprovada. Os
gastos resumir-se-ão basicamente à contratação de professores para
ministrarem as aulas. Acrescente-se, ainda, que poderão ser
aproveitados os recursos humanos pertencentes ao quadro de
professores da rede pública de ensino e as dotações orçamentárias
destinadas a essa finalidade.

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

43/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Jayro Lessa, Presidente - Chico Simões, relator - Adalclever Lopes -

Mauro Lobo - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°97/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Alencar da Silveira Jr., tem
como objetivo incluir na categoria de consumidores residenciais os
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condomínios residenciais, para efeito de tarifação dos serviços
prestados pela COPASA-MG, e dá outras providências.

Publicado em 27/2/2003, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1.

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
Há muito se discute nesta Casa a medida proposta no projeto, que

objetiva alterar o tratamento tarifário dispensado pela COPASA-MG
aos condomínios residenciais. A atual sistemática de cobrança da
tarifa de água e esgoto, serviços prestados pela citada empresa, não
leva em conta o consumo efetivo aferido do hidrômetro do condomínio
quando este apresenta medição inferior a 10 m 3 por unidade. Nesses
casos, cobra-se tarifa pelo consumo mínimo por unidade, e não pela
água efetivamente consumida, medida no hidrômetro.

A forma de cobrança levada a efeito pela COPASA-MG acaba por
penalizar excessivamente os consumidores que residem em
condomínios mais modestos, cujas unidades consomem mensalmente
menos de 10m3. Sendo assim, para aqueles que economizam água,
seguindo uma política global em razão da escassez do produto, esse
exercício de cidadania torna-se plenamente inócuo do ponto de vista
econômico.

Agrava-se ainda a situação do condomínio quando alguma unidade
se encontra desocupada, e a cobrança da conta mensal de consumo
da COPASA-MG acaba por acrescentar no cômputo geral o custo da
água daquela unidade. Essa situação, como já dito, prejudica os
menos favorecidos, que utilizam de forma moderada o produto. A
concessionária, em tal hipótese, deveria prestigiar os condomínios
que racionam e racionalizam o uso do produto, e não puni-los, como
ocorre atualmente. Por tais considerações, entendemos que o projeto
em foco, com as alterações do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, merece a nossa acolhida, já que está em plena
sintonia com a realidade atual e os seus termos estão condizentes, do
ponto de vista econômico, com os ditames do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor. Entretanto, para fazer justiça a outras classes
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de consumidores, apresentamos a Emenda n° 1, incluída neste
parecer.

Conclusão
Pelas razões aduzidas opinamos pela aprovação, em 1° turno, do

Projeto de Lei n° 97/2003 na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão
de Constituição e Justiça, acrescido da Emenda n° 1 ao Substitutivo n°
1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescente-se ao art. 1° do Substitutivo n° 1 a expressão "e não-

residenciais".
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio, relator - Vanessa Lucas -

Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 157/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n°
157/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n°
1.095/2000, dispõe sobre a utilização de programas de informática
abertos na administração pública estadual.

Foi ele distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucional idade e pela legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. A seguir, Comissão de
Administração Pública opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda n° 1, que apresentou.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O objetivo do projeto em análise é possibilitar à administração

pública estadual adquirir preferencialmente, programas abertos para
seus sistemas de informática. Ele fixa algumas diretrizes para a
política de informática do Estado, visando a reduzir sua dependência
em relação aos programas fechados, terreno no qual há hegemonia e
monopólio de empresa americana, algo nefasto à liberdade de

rs
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mercado.

Programa aberto é aquele que pode ser alterado na fonte primária,
para adequar-se às necessidades do usuário, facultando a este o
acesso ao seu código-fonte. Ele se contrapõe aos programas
fechados, nos quais há reserva de mercado.

Tais programas vêm sendo desenvolvidos e distribuídos por
empresas que discordam da reserva de mercado e oferecem ao
usuário a opção de adequar o programa às suas próprias
necessidades, alterando sua tecnologia.

A Comissão de Administração Pública verificou que o projeto em tela
atende ao princípio da economicidade, possibilitando à administração
pública estadual adquirir produto de idêntica qualidade por preço
inferior. Ademais, ao exigir compatibilidade de especificações técnicas
e de desempenho dos produtos, o projeto atende, ainda, ao princípio
da padronização, consagrado no art. 15 da Lei Federal de Licitações e
Contratos (Lei n° 8.666, de 1993).

A Comissão lembrou que a própria legislação federal caminha nesse
sentido, dispondo que, nas transferências de tecnologia de programa
de computador, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial fará o
registro do respectivo contrato, sendo necessária a entrega, por parte
do fornecedor de tecnologia, da documentação completa, em especial
do código-fonte comentado, do memorial descritivo, das
especificações funcionais internas, dos diagramas, dos fluxogramas e
de outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.

Na legislatura passada tais questões foram amplamente discutidas
nas comissões em que tramitou esse projeto, sendo enriquecidas com
a realização de audiência pública pela Comissão de Administração
Pública, da qual participaram representantes de órgãos públicos e
entidades privadas, que trouxeram contribuições e o convencimento
de que o projeto é oportuno e conveniente para o Estado.

Amparada no aprimoramento da matéria, bem como no
amadurecimento da reflexão sobre o tema, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, que visa corrigir
algumas irregularidades técnicas. A Comissão de Administração
Pública aperfeiçoou o conceito de programas abertos, constante no
Substitutivo n° 1, com a apresentação da Emenda n° 1.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário consideramos saudável o
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projeto, pois traz liberdade na alteração, na distribuição e na
utilização de programas de computador pela administração pública
estadual, contribuindo para a democratização tecnológica do setor e
para a economia de recursos e procedimentos. Seu impacto financeiro
é positivo às finanças estaduais, pois trará economia de recursos com
a adoção dessas novas práticas.

Conclusão
Diante do exposto somos pela aprovação, em 1° turno, do Projeto de

Lei n° 157/2003, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Mauro Lobo -

Sebastião Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°273/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe,
oriundo do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.482/2002, institui a
Política Estadual do Cooperativismo.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1.

Posteriormente, a requerimento, foi a proposição enviada à
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que opinou
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento institui a política estadual do

cooperativismo. Define em linha gerais as diretrizes de condução
política do cooperativismo no Estado, estabelece normas sobre
tratamento tributário e estímulo creditício e institui o Conselho
Estadual do Cooperativismo - CECOOP.
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A matéria foi amplamente examinada pela Comissão de

Constituição e Justiça, que, objetivando sanar os vícios jurídicos que a
proposição continha, apresentou o Substitutivo n° 1. Entre os
aperfeiçoamentos introduzidos pelo substitutivo podemos citar o
contido no art. 11, que dispõe que o Estado definirá medidas visando
isentar do pagamento de tributos as operações realizadas entre
cooperativas. Tal como estava, a proposição esbarrava na
Constituição da República, art. 150, § 60 , que estabelece que qualquer
subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei especifica,
federal, estadual ou municipal que regulamenta as matérias
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo
do disposto no art. 155, § 2°, XII, "g". Nessa esteira, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000,
também cria restrições à concessão de benefícios fiscais. O autor de
propostas dessa natureza deverá apresentar a estimativa do impacto
orçamentário-financeiro da medida, demonstrar que a lei de diretrizes
orçamentárias possibilita a isenção e comprovar que a lei
orçamentária do ano respectivo previu a referida renúncia. Inexistindo
essa previsão, o proponente deverá fixar, no projeto, medidas que
compensem a perda de receita oriunda da concessão do benefício.
Por essas razões é que o Substitutivo no 1 modificou os artigos do
projeto original que dizem respeito do Sistema Tributário.

Por outro lado, os artigos referentes aos estímulos creditícios foram
mantidos no substitutivo, porquanto dispõem que o Poder Executivo
deverá implantar mecanismos de incentivo financeiro às cooperativas,
viabilizando a criação, a manutenção e o desenvolvimento do sistema
cooperativo, e que o Estado criará o Fundo de Incentivo às
Cooperativas, que buscará recursos em órgãos nacionais ou
estrangeiros para serem aplicados no desenvolvimento das
cooperativas, não onerando os cofres públicos.

Por entendermos que o assunto tratado nos arts. 17 e 18 não
deveria constar em lei de cooperativa e também porque a matéria está
sendo prevista em outros projetos de lei em tramitação na Casa,
estamos suprimindo os referidos artigos no texto do Substitutivo n° 2
que apresentamos.

50
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Por sugestão da Deputada Marília Campos, também

apresentamos no Substitutivo n° 2 dispositivo que objetiva coibir a
intermediação ilegal de mão-de-obra, a qual burla a formação da
relação empregatícia e viola os direitos dos trabalhadores.

Por sugestão do Deputado Paulo Piau, visando aprimorar o projeto,
acrescentamos no substitutivo dispositivos que fazem parte da lei
atual do Estado do Rio Grande do Sul que define a política Estadual
de Apoio ao Cooperativismo naquele estado. Tais dispositivos tratam
do Conselho Estadual de Cooperativismo - CECOOP - e do Fundo de
Apoio ao Cooperativismo.

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

273/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Esclarecemos que com a aprovação do
Substitutivo n° 2, fica prejudicado o Substitutivo no 1.

SUBSTITUTIVO N°2
Institui a política estadual de apoio ao cooperativismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Da Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo

Art. 1° - Fica instituída a política estadual de apoio ao
cooperativismo, que consiste no conjunto de diretrizes e regras
voltadas para o incentivo e desenvolvimento da atividade
cooperativista no Estado.

Art. 20 - Para efetivar a política a que se refere o art. 1°, compete ao
poder público estadual:

- criar instrumentos e mecanismos que estimulem o contínuo
crescimento da atividade cooperativista;

II - prestar assistência educativa e técnica às cooperativas sediadas
no território estadual;

III - estabelecer incentivos financeiros para a criação e o
desenvolvimento do sistema cooperativo;

IV - facilitar o contato das cooperativas entre si e com seus
parceiros.

Art. 30 - As escolas de ensino médio integrantes do sistema estadual
de ensino incluirão em seus currículos conteúdos e atividades
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relativos ao cooperativismo.

Parágrafo único - Os conteúdos de que trata o "caput" deste artigo
incluirão conhecimentos sobre o cooperativismo, em especial sobre o
seu funcionamento, a sua filosofia, a sua gerência e a sua
operacionalização.

Capítulo II
Das Sociedades Cooperativas

Art. 40 - Serão consideradas sociedades cooperativas, para os
efeitos desta lei, aquelas que estiverem devidamente registradas nos
órgãos públicos e entidades previstos na legislação federal pertinente,
bem como na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG.

§ 1° - A JUCEMG deverá exigir, por ocasião do registro, o pré-
certificado de registro emitido pelo Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG.

§ 20 - A JUCEMG deverá adotar regime simplificado para registro
das cooperativas, dispensando documentos que possam ser julgados
inoportunos e desnecessários.

Art. 50 - A JUCEMG deverá observar, quando do registro de
cooperativas, se os atos constitutivos das sociedades cooperativas
cumprem o disposto nos arts. 4 0, 15, 16 e 21 da Lei Federal n°5.764,
de 16 de dezembro de 1971, dispondo os estatutos das cooperativas
acerca do seguinte:

- adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo
impossibilidade técnica de prestação de serviços;

II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes;
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada

associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de
proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento
dos objetivos sociais;

IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros,
estranhos à sociedade;

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais,
federações e confederações de cooperativas, com exceção das que
exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;

VI - quórum para o funcionamento e deliberação da Assembléia
Geral baseado no número de associados, e não no capital;

VII - retorno das sobras liquidas do exercício proporcional às
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operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em
contrário da Assembléia Geral;

VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência
Técnica Educacional e Social;

IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;
X - prestação de assistência aos associados e, quando previsto nos

estatutos, aos empregados da cooperativa;
Xl - área de admissão de associados limitada às possibilidades de

reunião, controle, operações e prestação de serviços.
Parágrafo único - O estatuto social das sociedades cooperativas,

além de atender ao disposto nos incisos anteriores, deverá indicar:
a) a denominação, a sede, o prazo de duração, a área de ação, o

objeto da sociedade, a fixação do exercício social e da data do
levantamento do balanço geral;

b) os direitos e os deveres dos associados, a natureza de suas
responsabilidades e as condições de admissão, demissão, eliminação
e exclusão e as normas para sua representação nas assembléias
gerais;

c) o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-
parte a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das
quotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos casos de
demissão, eliminação ou exclusão do associado;

d) a forma de devolução das sobras registradas aos associados ou
do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para
cobertura das despesas da sociedade;

e) o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os
respectivos órgãos, com definição de suas atribuições, poderes e
funcionamento, a representação ativa e passiva da sociedade em
juízo ou fora dele, o prazo do mandato, bem como o processo de
substituição dos administradores e conselheiros fiscais;

f) as formalidades de convocação das assembléias gerais e a
maioria requerida para a sua instalação e validade de suas
deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas tiverem interesse
particular, sem privá-los da participação nos debates;

g) os casos de dissolução voluntária da sociedade;
h) o modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis

da sociedade;
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i) o modo de reformar o estatuto;
j) o número mínimo de associados;
1) a obrigatoriedade de registro na OCEMG, para que possam

funcionar.
Art. 6° - Entre os dez vogais e respectivos suplentes que compõem a

JUCEMG, em consonância com o disposto no art. 12, 1, da Lei Federal
n°8.934, de 1994, com a redação dada pela Lei Federal n° 10.194, de
2001, e regulamentada pelo Decreto Estadual n° 22.753, de 9 de
março de 1983, que aprova o Regimento da JUCEMG, um recairá em
nome indicado pelo OCEMG para fins de composição da décima lista
tríplice a ser encaminhada ao Governador do Estado.

Art. 70 - E obrigatório o registro das cooperativas nos órgãos
tributários estaduais, com a emissão da respectiva inscrição.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo
as cooperativas de crédito.

Capítulo III
Dos Objetivos

Art. 80 - Os objetivos das cooperativas são os definidos em seus
respectivos estatutos, observada a legislação federal pertinente, em
especial a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, sendo
obrigatória a utilização da expressão "cooperativa" no estatuto.

Capítulo IV
Dos Estímulos Creditícios

Art. 90 - O Poder Executivo deverá implantar mecanismos de
incentivo financeiro às cooperativas, viabilizando a criação, a
manutenção e o desenvolvimento do sistema cooperativo no Estado.

Art. 10 - O Estado estudará mecanismos para instituição do Fundo
de Apoio ao Cooperativismo do Estado de Minas Gerais -
FUNDECOOP-MG - com o objetivo de estimular, mediante incentivo
financeiro, projetos cooperativos de desenvolvimento sustentável e
atividades de capacitação, estudo, pesquisa, assistência técnica,
informação, publicações em prol do desenvolvimento das sociedades
cooperativas, mediante convênios, com as seguintes atribuições:

- captar recursos orçamentários e extra-orçamentários, oriundos de
organismos governamentais, não-governamentais, e de pessoas
físicas com objetivo de desenvolver o cooperativismo;

11 - financiar atividades de capacitação com o fim de melhorar a
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gestão do sistema cooperativista;

III - fomentar projetos de desenvolvimento do cooperativismo.
Capítulo V

Do Sistema Tributário
Art. 11 - O Estado definirá medidas visando isentar as operações

realizadas entre cooperativas do pagamento de tributos.
Art. 12 - Os órgãos fazendários estaduais deverão adotar

escrituração simplificada para as cooperativas.
Capítulo VI

Do Conselho Estadual do Cooperativismo - CECOOP
Art. 13 - O Estado providenciará a criação do Conselho Estadual do

Cooperativismo - CECOOP -, a ser composto, de forma paritária, por
representantes do Poder Executivo e das entidades cooperativistas
registradas na OCEMG.

Art. 14 - O CECOOP definirá as políticas públicas a serem adotadas
pelo Estado em prol do desenvolvimento das cooperativas no Estado
e terá como competência:

- coordenar as políticas de apoio ao cooperativismo;
II - acompanhar a elaboração da proposta orçamentária do Estado

para o cooperativismo;
III - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de

recursos do FUNDECOOP-MG;
IV -fiscalizara  aplicação dos recursos do FUNDECOOP-MG;
V - elaborar o seu Regimento Interno e normas de atuação;
VI - apreciar os projetos apresentados pelas cooperativas e suas

entidades representativas destinados a obter recursos do
FUNDECOOP-MG, bem como exigir eventuais contrapartidas;

VII - celebrar convênios com organismos públicos ou entidades
privadas para a execução de projetos de apoio ao desenvolvimento do
sistema cooperativista.

Art. 15 - As deliberações do CECOOP deverão ser tomadas em
forma de resolução, por decisão da maioria absoluta de seus
membros.

Parágrafo único - Os membros do Conselho não receberão nenhum
tipo de remuneração, bonificações ou vantagens, e sua participação
será considerada função pública relevante.

Capítulo VII

LI
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Das Disposições Finais

Art. 16 - A participação das cooperativas nos processos licitatórios
da administração direta e indireta do Estado está vinculada à
apresentação do certificado de registro na OCEMO ou na
Organização de Cooperativas Estaduais - OCEs -, conforme previsto
na Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Art. 17 - As sociedades cooperativas que, após a sua constituição,
descumprirem os requisitos necessários para o registro previsto no
art. 50 desta lei, terão seu registro cancelado e perderão os estímulos
crediticios e isenções tributárias.

Parágrafo único - O CECOOP terá a função de fiscalização de ofício
ou motivada por solicitação ou denúncia.

Art. 18 - O poder público, por intermédio da administração
fazendária, em cumprimento ao disposto na Emenda à Constituição n°
53, de 2002, envidará esforços para autorizar as cooperativas de
crédito, mediante a celebração de contratos, que assegurem a justa
remuneração pelos serviços prestados, a realizarem a arrecadação de
impostos, taxas, contribuições e demais receitas dos órgãos e
entidades integrantes da Administração Pública Estadual.

Art. 19 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias a contar da data de sua publicação.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Jayro Lessa, Presidente - Ermano Batista, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Mauro Lobo - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°410/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.049/2002, altera
o art. 1° da Lei n° 10.889, de 8110/92, que regulamenta o art. 214, §
1°, inciso 1, da Constituição do Estado e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que propôs.

Posteriormente, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
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Tecnologia exarou sua manifestação pela aprovação da proposição
na forma do Substitutivo n°2, que apresentou.

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

Fundamentação
A ecologia e a proteção ao meio ambiente são matérias constantes

na agenda internacional e são cruciais para a sobrevivência do nosso
planeta. Nesse contexto, é fundamental a criação de uma cultura
voltada para esse fim. Para isso, faz-se necessária a inclusão da
matéria no currículo escolar em todos os níveis da educação formal, o
que é a proposta do projeto de lei em tela. Assim, a proposição é
importante e apresenta relevante alcance social , merecendo
prosperar nesta Casa Legislativa.

O projeto em pauta, com os aperfeiçoamentos recebidos, estabelece
que a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina
específica no currículo escolar, mas deve permear toda a grade
curricular.

Em razão disso, a repercussão financeira da proposição será pouco
significativa, pois não implicará criação de disciplinas, aumento de
carga horária, contratação de professores especializados. Haverá,
outrossim, mudança de enfoque, de olhar, de conteúdo das disciplinas
já ministradas. As despesas do projeto em pauta corresponderão,
apenas, à transmissão de informações aos profissionais do ensino.

E a proposição, com os mencionados aperfeiçoamentos, concede
prazo de cinco anos para que os professores em atividade recebam
formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito
de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e ao
objetivo da educação ambiental. Assim, as correspondentes despesas
serão diluídas no tempo.

Ao se elaborarem as propostas orçamentárias, esses custos de
pequena monta serão contabilizados, compatibilizados e
harmonizados com as demais receitas e despesas públicas,
quantificados e dimensionados dentro da capacidade orçamentária e
correrão à conta das dotações correntes da Secretaria da Educação.

Entendemos, destarte, que a matéria não encontra óbice do ponto
de vista orçamentário. Tampouco contraria a Lei Complementar
Federal n° 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Ademais, como mencionamos, a matéria é extremamente

benéfica para a população, com os seus benefícios superando
amplamente os seus custos. Merece, portanto, o nosso apoiamento.

Examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta
original recebeu aperfeiçoamentos para que os conteúdos
relacionados ao meio ambiente fossem integrados ao currículo de
forma transversal. Isso significa que devem ser tratados nas diversas
áreas do conhecimento e que o aluno deve poder aplicar o
conhecimento na sua vida.

O Substitutivo n° 1 acolheu essa idéia, mas a Comissão
subseqüente entendeu que ele não regulamenta de forma abrangente
a matéria, limitando-se a uma definição abstrata de programas,
estudos e atividades de educação ambiental. Assim, para contribuir
efetivamente com a implementação de uma política de educação
ambiental, com o intuito de formar uma coletividade responsável pelo
mundo em que habita, essa Comissão apresentou o Substitutivo n° 2,
que entendemos oportuno e conveniente. Conseqüentemente, o
acolhemos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 0 turno, do

Projeto de Lei n o 410/2003 na forma do Substitutivo n°2, da Comissão
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, e pela rejeição do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Jayro Lessa, Presidente - Chico Simões, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Mauro Lobo (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°473/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 360/99,
dispõe sobre a prática de Educação Física nas unidades do Sistema
Estadual de Ensino.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e

ri
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Tecnologia exarou parecer pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo n°2, que apresentou.

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

Fundamentação
De acordo com a Comissão de Constituição e Justiça, compete à

União legislar privativamente sobre diretrizes e bases da educação
nacional, nos termos do art. 22, inciso XXIV, da Constituição da
República.

Em decorrência dessa competência, foi editada a Lei Federal n°
9.394, de 20/12/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB -, que estatui, no § 3 0 do art. 26, com as
alterações introduzidas pela Lei Federal n° 10.328, de 12/12/01, que a
Educação Física, integrada na proposta pedagógica da escola, é
componente curricular obrigatória da educação básica, ajustando-se
às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo
facultativa nos cursos noturnos.

Por seu lado, o art. 24, inciso IX, da Carta Magna atribui aos
Estados competência legislativa concorrente para legislar sobre a
matéria, ou seja, a legislação estadual não pode dispor de maneira
contrária à legislação federal.

Assim, a Educação Física já é obrigatória e, nesse aspecto, o
projeto em pauta não traz inovação.

Destarte, as alterações e inovações dos substitutivos apresentados
nas comissões precedentes gravitam em torno da qualificação
profissional do professor de Educação Física e das exceções
referentes às hipóteses de isenção de sua prática, matéria que de fato
pode ser objeto da legislação estadual, no âmbito da competência
concorrente.

A matéria foi amplamente discutida, tendo sido realizada audiência
pública pela Comissão que nos antecedeu, com a participação de
entidades representativas do setor.

Foi também anexado ao projeto em tela, nos termos do § 2 0 do art.
173 do Regimento Interno, que dispõe sobre identidade ou
semelhança de proposição, o Projeto de Lei n° 1.113/2003, de autoria
deste relator, cujo texto apresenta proposta longamente discutida e
coletivamente construída em congressos e seminários.
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Com base nesses fatos, nas discussões da audiência pública e

no aproveitamento de aspectos relevantes do projeto anexado e fruto
de amplo consenso, a comissão que nos antecedeu propôs o
Substitutivo n° 2, que acolhemos. Esse substitutivo estabelece que
ficam reservados a profissional com curso superior completo em
Educação Física os trabalhos de docência, sendo, em caráter
excepcional, em pequenas localidades onde não haja profissional com
qualificação, admitida a designação, a título precário, de profissional
sem essa qualificação, podendo os diplomas em curso técnico ou
profissionalizante somente ser admitidos até dezembro de 2008.

Aquela Comissão entendeu, também, que a política educacional
deve buscar a inclusão e não a exclusão e que, no âmbito escolar,
compete à educação física o papel de abrir as perspectivas para uma
vida de qualidade para todos os estudantes. A educação física deve
ser considerada como um direito de todos, e não uma obrigação.
Assim, o substitutivo que propôs não contempla hipótese de dispensa
de sua prática.

Entendemos que a matéria se reveste de grande relevância. A
prática da educação física é essencial para a formação da juventude,
para a sua saúde física e psíquica, contribuindo para afastar os jovens
do vício. Há cerca de 2 mil anos, os romanos já preconizavam a sua
prática, consagrada na célebre frase do poeta Decimus Junio: "Mens
sana in corpore sano". No Brasil, Rui Barbosa preconizou a inclusão
da ginástica como disciplina.

Como a Educação Física já é matéria obrigatória por causa da LDB,
conforme argumentado, e já é praticada, a proposição não inova
nesse sentido, não acarretando, em decorrência, repercussão
financeira.

As alterações de fato introduzidas pela proposição referentes à
qualificação do professor e à dispensa da prática da disciplina
poderão, eventualmente, apresentar repercussão financeira mínima.
Ao se elaborar a proposta orçamentária, esses pequenos custos serão
contabilizados, compatibilizados e harmonizados com as demais
receitas e despesas e correrão à conta de dotações orçamentárias da
Secretaria de Estado da Educação.

Entendemos, destarte, que a matéria não encontra óbice do ponto
de vista orçamentário, tampouco contraria a Lei de Responsabilidade
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Fiscal, Lei Complementar Federal n°101, de 4/5/2000.

Ademais, a matéria é extremamente benéfica para a coletividade,
apresentando relevante alcance social, com os seus benefícios
superando amplamente seus custos e, desta forma, merece prosperar
nesta Casa Legislativa.

Finalmente, aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar a
matéria. Entendemos que é importante a participação do conselho de
classe no processo, principalmente por razões legais, de
aprimoramento profissional e de fiscalização do exercício profissional.
Nesse sentido, apresentamos as Emendas n

o
s 1 e 2, na conclusão da

presente peça opinativa.
Também entendemos importante ampliar o horizonte de atuação do

professor de Educação Física, para que este possa participar de
atividades de gestão desportiva. Assim, apresentamos a Emenda n° 3.

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

Projeto de Lei n°473/2003 na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, com as seguintes
Emendas n

o
s 1 a 3, e pela rejeição do Substitutivo n° 1.

EMENDA N° 1
Substitua-se no "caput" do art. 2 0 a expressão "profissional com

curso superior completo em Educação Física" pela expressão
"profissional com curso superior completo em Educação Física
devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física da
6° Região - MG".

EMENDA N°2
Substitua-se no inciso 1 do §2 0 do art. 2° a expressão "estudante de

curso superior de Educação Física" pela expressão "estudante de
curso superior de Educação Física credenciado pelo Conselho
Regional de Educação Física da 6° Região - MG".

EMENDA N°3
Substitua-se no § 1° do art. 2 0 a expressão "participar da execução

de trabalhos, planos e projetos, bem como da realização de
treinamentos especializados" pela expressão "participar da execução
de trabalhos, planos e projetos, bem como da realização de
treinamentos especializados e da gestão desportiva".

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
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Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José

Henrique - Chico Simões - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°478/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Antônio Genaro, dispõe
sobre a proibição de avaliação do Ensino Religioso nas escolas
públicas de ensino fundamental do Estado.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e vem agora a esta Comissão para
receber parecer de P turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende que o aluno que tenha cursado

a disciplina Ensino Religioso, facultativa nas escolas públicas de
ensino fundamental, não seja avaliado nessa disciplina e não seja,
portanto, nela reprovado.

O Ensino Religioso é considerado disciplina de matrícula facultativa
pela Constituição Federal, em seu art. 210, § 1°. O art. 5° da mesma
Carta, inciso VI, afirma que e' 1nviolável a liberdade de consciência e
de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas
liturgias". O art. 33 da Lei Federal n° 9.475, de 22/7/97, ratifica o
caráter facultativo do Ensino Religioso, além de garantir o respeito à
diversidade da cultura religiosa do País e proibir todas as formas de
proselitismo.

Além disso, deve-se atentar para a particularidade da disciplina, que
busca especialmente a formação de valores e atua como atividade
globalizadora, que envolve e permeia as outras atividades.
Lembramos que a escola é o espaço de construção do saber e,
principalmente, de socialização das informações produzidas e
acumuladas historicamente. Como todo conhecimento humano é
sempre patrimônio da humanidade, o religioso também dêve estar
disponível a todos que a ele queiram ter acesso. A escola deve prover
o educando de oportunidades de se tornar capaz de compreender os
valores das diversas culturas, e o substrato religioso de cada uma

ri
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delas contribui para o aprofundamento da autêntica cidadania.
E tarefa dos educadores proporcionar ao estudante o

desenvolvimento harmônico de suas atividades físicas, intelectuais e
espirituais. E desta forma que o Ensino Religioso deve ser visto: como
disciplina que respeite as diversidades de pensamento e a opção
religiosa e cultural de seus educandos. Exatamente por isso, o aluno
não deve ser avaliado na disciplina referida e muito menos ser
reprovado nela. Tal disciplina deve contribuir para a formação integral
do aluno, possibilitando o diálogo e a convivência solidária. Cabe,
portanto, ao professor que a ministra ter visão abrangente do ser
humano e do fenômeno religioso como realidade social. Só assim o
Ensino Religioso conseguirá atingir seus objetivos plenos.

A disciplina Ensino Religioso deverá contribuir para o crescimento
do aluno, e não impor-se como obstáculo, impedindo-o de cursar a
série subseqüente.

Portanto, o projeto de lei demonstra sensatez ao se preocupar com
o aluno da escola pública de ensino fundamental do Estado,
estimulando-o a ir em frente em seus estudos.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei

n°478/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ana

Maria Resende.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°540/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Antônio Carlos Andrada, tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar os imóveis de propriedade
do Estado atualmente cedidos aos municípios em decorrência da
municipalização do ensino.

A matéria foi preliminarmente examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e legal
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado emitir o parecer, atendo-se aos lindes estabelecidos no art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.
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Fundamentação

Com a municipalização do ensino, torna-se imprescindível a
transferência de titularidade dos bens estaduais aos municípios, uma
vez que para fazer o reparo, a ampliação e a reforma nos prédios que
lhes foram cedidos - um imperativo freqüente em razão do uso -, é
necessário que eles pertençam ao seu patrimônio.

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

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

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do

Projeto de Lei n° 540/2003, na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Jayro Lessa, Presidente - Ermano Batista, relator - Chico Simões -

Mauro Lobo - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°605/2003

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°
605/2003 altera dispositivos da Lei n° 13.188, de 20/1/99 e dá outras
providências. Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/4/2003, foi o
projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de
Direitos Humanos para receber parecer, nos termos do Regimento
Interno. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para
emitir o parecer. Vem agora a proposição a esta Comissão para
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receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 102, V, 'a", do
Regimento Interno, o que ora fazemos.

Fundamentação
O número de vítimas de violência no Estado tem crescido em

proporções alarmantes, o que enseja a preocupação dos Poderes
constituídos e da sociedade civil. Foi esse o espírito da edição da Lei
n° 13.188, de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a
assistência às vítimas de violência do Estado e dá outras
providências.

Essa lei definiu, para os fins de sua aplicação, como vitima de
violência a pessoa que tiver sofrido dano em conseqüência de delito
penal; o cônjuge e o dependente da vítima; a pessoa que tiver sofrido
dano ao intervir em socorro de outrem, que esteja em situação de
perigo atual ou iminente; e a testemunha que sofrer ameaça por haver
presenciado ou tomado conhecimento de ato criminoso, ou por deter
informação necessária à investigação e à apuração dos fatos. No
entanto, foram omitidos, nessa definição, os ascendentes e
descendentes da vítima, razão da propositura do projeto de lei ora
examinado.

Com efeito, também os familiares da vítima necessitam usufruir dos
direitos instituídos pela citada Lei n° 13.188, de 1999, uma vez que
são também atingidos pelo ato de violência praticado contra o seu
parente.

A proposição em tela acrescenta também, à lei mencionada, a
categoria de companheiro, que tem tido, em diversos casos,
tratamento legal equiparado ao de cônjuge.

Por fim, pretende o autor da proposição modificar o inciso VI do art.
30 da Lei n° 13.188, de 1999, substituindo a previsão de apoio a
programas pedagógicos para readaptação social ou profissional da
vítima pela previsão de criação de programas especiais criados nos
termos da Lei Federal n°9.807, de 1999, que estabelece normas para
a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a
vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de
Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a
proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente
prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo
criminal.
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Reconhecido o caráter meritório da proposição, entendemos, não

obstante, ter sido restritiva a expressão "que tenham convivência
habitual com a vítima ou testemunha", adida à categoria de
"dependentes". A situação prevista, além de ser de difícil
caracterização, restringe o campo de aplicação da Lei n° 13.188, de
1999, razão pela qual optamos por apor à proposição emenda
modificativa.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 605/2003

com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDAN° 1

Dê-se ao art. l°do Projeto de Lei n°605/2003 a seguinte redação:
"Art. 1° - O inciso II do art. 2 0 da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de

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

dependentes da vítima ou testemunha;".
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos, relator - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°629/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a utilização da energia solar na construção de
habitações populares.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
anterior.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer
nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame determina que, nos projetos de construção

de habitações populares a serem realizados com recursos do Fundo
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Estadual de Habitação - FEH -, seja utilizada a energia solar com
vistas a diminuir o custo referente ao consumo de energia pela
população beneficiada com tais moradias.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu minucioso estudo
da matéria, não vislumbrando óbice jurídico-constitucional à
tramitação. Assinalou que o Estado tem competência para agir com o
objetivo de incentivar e patrocinar políticas públicas nessa área.
Acrescentou que o inciso IX do art. 23 da Constituição do Estado
prevê a promoção de programas de construção de moradias e
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
Considerou oportuno que o objetivo almejado pela proposição seja
incluído na Lei n° 11.830, de 1995 1 que trata do citado Fundo, uma
vez que o projeto trata de construções habitacionais com recursos
dele oriundos. Dessa forma, com esse objetivo, bem como para
corrigir problemas de técnica legislativa, apresentou o Substitutivo n°
1.

Na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a
matéria foi apreciada quanto ao mérito. Examinando seu parecer,
constatamos que os Governos Federal e Estadual, através do
Ministério das Minas e Energia, da Secretaria de Estado da Educação,
da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, de Prefeituras
Municipais e da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -,
implantaram o Programa Luz Solar, através do Programa de
Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios - PRODEEM.

No aspecto financeiro-orçamentário, seara desta Comissão,
entendemos que a futura lei não ensejará despesas para o Estado,
primeiro, porque faz parte de uma política pública já existente e,
segundo, porque existe dotação orçamentária na Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia, cuja meta é a indução ao desenvolvimento
científico e tecnológico em áreas identificadas como prioritárias no
Estado.

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

629/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Jayro Lessa, Presidente e relator - José Henrique - Chico Simões -

rs
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Mauro Lobo.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°674/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em

epígrafe proíbe a comercialização de produtos ópticos na condição
que menciona e dá outras providências.

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta
perdeu prazo para emitir seu parecer.

Em seguida, foi o projeto encaminhado a Comissão de Saúde, que
opinou por sua aprovação na forma original.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Durante a discussão, este relator, entendendo que havia
necessidade de aprimorar o texto do projeto, decidiu apresentar a
Emenda n° 1, redigida ao final deste parecer.

Fundamentação
A proposição sob comento tem por finalidade proibir a

comercialização de lentes de grau e outros produtos ópticos fora dos
estabelecimentos que não sejam credenciados para tal prática. O
projeto encontra respaldo na Constituição da República e na Carta
mineira, porquanto ambas dispõem que a saúde é direito de todos e a
assistência a ela é dever do Estado. Desse modo, toda política social
e econômica que vise a melhorar a qualidade de vida das pessoas e o
seu bem-estar físico é procedente.

A matéria foi analisada tão-somente pela Comissão de Saúde, que
opinou por sua aprovação e, em seu parecer, discorre sobre duas
questões: a pirataria e a proteção à saúde visual.

Os óculos vendidos por camelôs e, às vezes, até em óticas são
nocivos aos olhos. Lentes defeituosas podem acarretar problemas
visuais, sem contar que a venda de produtos falsificados é atividade
ilícita.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição em
exame não provoca nenhum impacto, e não causa ônus para os
cofres públicos. Trata-se de medida administrativa, que objetiva proibir
atividade mercantil ilícita.

Visando a dar maior clareza ao art. 1°, definindo quais mercadorias
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teriam a comercialização proibida tora dos estabelecimentos
devidamente credenciados, este relator apresenta a Emenda n° 1,
redigida ao final deste parecer.

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

674/2003, no 1° turno, com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica proibida a comercialização de lentes de contato ou

lentes que contenham grau para correção visual, em estabelecimentos
que não sejam devidamente credenciados para essa prática.".

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Jayro Lessa, Presidente (voto contrário) - Chico Simões, relator -

Sebastião Helvécio - Mauro Lobo - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

765/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Resolução n°

765/2003 objetiva sustar os efeitos do item 24 do Anexo 1, a que se
refere o art. 60 do Decreto Estadual n°43.080, de 13/12/2002.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para emitir seu parecer.

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

Fundamentação
O projeto de resolução em estudo pretende a sustação dos efeitos

de dispositivo constante do Regulamento do ICMS, que estabelece
condições para concessão de isenção às instituições de assistência
social ou de educação na saída, em operação interna ou
interestadual, de mercadoria de produção própria. Foi apresentado
como argumento o fato de que a essas entidades já é garantida a
imunidade, nos termos do art. 150 da Constituição da República.

O item 24 do Anexo 1, a que se refere o art. 60 do Decreto n° 43.080,
de 2002, determina que, para a concessão dessa isenção, o valor das
vendas de mercadorias realizadas pela entidade, no ano anterior, não
deverá ter sido superior ao equivalente a 615 mil UFEMGs que a
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entidade não tenha finalidade lucrativa e atenda aos requisitos
estabelecidos na alínea "b" do inciso II do "caput" do art. 50 do
Regulamento. Esses requisitos são os seguintes: que as instituições
de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, não
distribuam nenhuma parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; que apliquem integralmente, no País, os seus
recursos, na manutenção dos seus objetivos institucionais; e que
mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

A imunidade tributária tratada no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição da República, se refere a patrimônio, renda e serviços
das referidas entidades, desde que atendidos os requisitos da lei.
Esses requisitos, dispostos no art. 14 do Código Tributário Nacional -
CTN -, Lei no 5.172, de 25/10/66, com redação dada pelo art. 1° da Lei
Complementar Federal n° 104, de 10/1/2001, são os mesmos
estabelecidos, na esfera estadual, tanto pelo art. 7 0, § 4°, da Lei n°
6.763, de 26/12175, quanto pelo já citado art. 50 do Regulamento do
ICMS.

Em se tratando de imunidade, a legislação estadual não poderia ir
além das condições estabelecidas pelo CTN, que, nesse caso, está
complementando a determinação da Constituição. Entretanto, a
situação em exame não corresponde à referida hipótese de
imunidade, uma vez que essa se restringe a renda, patrimônio ou
serviços relacionados às finalidades essenciais das instituições
beneficiárias, enquanto o dispositivo do decreto em questão se refere
à aplicação de imposto sobre a circulação de mercadorias.

Como embasamento, podem-se citar exemplos na doutrina e na
jurisprudência. Ives Gandra da Silva Martins afirma que se "a
entidade, para obter recursos para suas finalidades, decide montar
uma fábrica de sapatos, porque o mercado da região está sendo
explorado por outras fábricas de fins lucrativos, com sucesso", esta
atividade, "embora indiretamente referenciada, não é imune, porque
poderia ensejar a dominação de mercado ou a eliminação da
concorrência ( ... )" ("Imunidades Tributárias". São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999, pp. 45-46.).

Segundo o Ministro Carlos Velloso, do Supremo Tribunal Federal, "a
Carta Magna não impede a instituição e cobrança de impostos que
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tenham por fato gerador a circulação de mercadoria, de entidades
assistenciais e sem fins lucrativos. A Constituição alude a 'patrimônio
ou serviços', o que difere do imposto cobrado 'sobre circulação de
mercadoria'. O ICMS é o imposto típico que, em última análise, recai
sobre o consumidor, posto que incluído no preço da venda final" (RE
n o 210.251-2.). Mantendo o mesmo entendimento, o Ministro Moreira
Alves afirma que "a entidade de assistência social não é imune à
incidência do ICMS na venda de bens fabricados por ela, porque esse
tributo, por repercutir economicamente no consumidor e não no
contribuinte de direito, não atinge o patrimônio, nem desfalca as
rendas, nem reduz a eficácia dos serviços dessas entidades" (STF -
RE 281433-SP, DJU 14.12.2001, p.88.).

Verifica-se, portanto, que a circulação de mercadorias realizada por
entidade de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, não
é alcançada pela imunidade estabelecida pelo art. 150 da Constituição
da República, estando, assim, no campo de incidência do ICMS. Por
esse motivo, não havendo vedação constitucional, o Estado é
competente tanto para instituir ICMS sobre essas operações quanto
para isentá-las desse imposto, mediante as condições por ele
estabelecidas. Desse modo, não se justifica a finalidade dessa
proposição.

Cumpre ainda destacar que o caso de isenção em estudo encontra
respaldo no Convênio 1CM 38/82, de 14/12/82 (alterado pelos
Convênios 1CM 56/85 e 47/89 e prorrogado, por prazo indeterminado,
pelo Convênio ICMS 121/95), realizado no âmbito do CONFAZ, o qual
autoriza os Estados e o Distrito Federal "a conceder isenção do ICMS
nas saídas de mercadorias de produção própria, promovidas por
instituições de assistência social e educação, sem finalidade lucrativa,
cujas vendas líquidas sejam integralmente aplicadas na manutenção
de suas finalidades assistenciais ou educacionais no país, sem
distribuição de qualquer parcela a título de lucro ou participação e
cujas vendas no ano anterior não tenham ultrapassado o limite fixado
em legislação estadual".

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Resolução n°

765/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
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Ermano Batista, Presidente e relator - Chico Simões - José

Henrique - Jayro Lessa - Mauro Lobo - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O lO TURNO DO PROJETO DE LEI N°932/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe proíbe as empresas concessionárias de serviços de água,
energia elétrica ou telefonia, particulares e públicas, de efetivar a
suspensão do fornecimento residencial de seu serviço nos dias que
especifica e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública exarou sua
manifestação pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo
n° 1.

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

Fundamentação
Quando há inadimplemento do consumidor de serviço público de

telecomunicação, energia e saneamento básico, a Lei Federal n°
8.987, de 1995, com fulcro no art. 175 da Carta Magna Federal,
estatui a possibilidade de interrupção do serviço, após aviso prévio.

De fato, trata-se de um acontecimento desagradável para ambas as
partes, principalmente para o consumidor, que se vê privado de
serviços essenciais a sua família e em urna situação constrangedora
de inadimplência.

Por outro lado, somos obrigados a reconhecer que, com o grande
número de inadimplências, as concessionárias desses serviços
públicos podem ter sua situação financeira desequilibrada, afetando
seus balanços contábeis e acarretando, direta ou indiretamente,
prejuízo às finanças públicas. A interrupção desses serviços é
extremamente desagradável, mas um mal necessário para inibir a
inadimplência.

Vale ressaltar que, na maioria das vezes, as raízes da inadimplência
estão em fatores e contextos que fogem ao controle do consumidor: a
crise econômica do País, o desemprego, os baixos salários, o
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aumento das tarifas, os juros altos, etc. Na verdade, geralmente, o
consumidor é vítima do sistema.

Apesar do inconveniente e dos transtornos causados, a interrupção
desses serviços públicõs torna-se, assim, inevitável.

O projeto de lei em pauta tem por objetivo tornar essa situação
menos desagradável, ao estatuir que a interrupção não poderá ocorrer
às sextas-feiras, sábados e domingos, nos feriados e no último dia útil
anterior a feriado.

Ocorre que o consumidor pode ter obtido recursos para pagar a
conta exatamente nesses dias e ter efetuado o seu pagamento na
véspera, em processos "off-line". Pode, também, ter havido algum
equívoco no registro do pagamento.

Mas, na situação atual, não há um prazo mínimo nem razoável para
se tomarem medidas objetivando a regularização da situação nem
para sanar eventuais dúvidas. Nem mesmo as concessionárias
dispõem de uma infra-estrutura com capacidade para resolver essas
questões com rapidez, nos fins-de-semana e feriados. Para efetivar a
interrupção dos serviços nesses dias, as concessionárias teriam que
dispor de infra-estrutura capaz de restabelecer os serviços
imediatamente, o que seria oneroso para elas. Vale ressaltar que,
atualmente, as concessionárias mantêm, nos fins-de-semanas e
feriados, apenas um quadro mínimo de pessoal em regime de plantão.

Assim, nada mais óbvio e razoável que a interrupção se dê tora
daqueles dias, de forma que haja tempo hábil para se tomarem as
providências práticas e operacionais para o restabelecimento da
prestação dos serviços em um curto lapso de tempo. Isso é
extremamente benéfico para o consumidor.

Entendemos que para as concessionárias desses serviços públicos
não há maiores óbices em a interrupção ser feita no próximo dia útil.
Não vislumbramos prejuízo significativo para as concessionárias se a
interrupção for, por exemplo, alterada de domingo para segunda-feira,
quando o consumidor poderá tomar as medidas práticas para sanar o
problema. Assim, evita-se até mesmo a obrigatoriedade de se
disponibilizar infra-estrutura adequada para atendimento em fins-de-
semana, o que seria oneroso para as referidas concessionárias.

Entendemos que a medida em pauta é extremamente inteligente e
benéfica para ambas as partes. Apresenta relevante alcance social.
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Por tratar apenas de pequena alteração na data da interrupção

do serviço público, a medida não acarreta nenhuma repercussão
financeira significativa nas finanças públicas, não havendo, assim,
óbice de natureza financeira ou orçamentária a sua normal tramitação
nesta Casa Legislativa.

Finalmente, cumpre constatar que a Comissão de Constituição e
Justiça concluiu que a proposição original carecia de revisões
pontuais e, também, era necessário limitar-se o âmbito da futura lei às
empresas concessionárias de serviço público integrantes da
administração indireta do Estado, excluindo do alcance da futura lei
empresas privadas de telecomunicações. Isso porque a atuação
dessas, muitas vezes, ultrapassa as fronteiras do Estado, o que
evidencia que o interesse envolvido não é regional. O Estado membro,
nos termos da Constituição da República, não tem competência para
legislar sobre a matéria. Assim, a Comissão apresentou o Substitutivo
n° 1, que acolhemos.

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

Projeto de Lei n° 932/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Jayro Lessa, Presidente - Mauro Lobo, relator - José Henrique -

Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.134/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Comissão Especial de Acidentes Ambientais, o Projeto
de Lei n° 1.134/2003 altera a Lei n° 10.627, de 16/1/92, que dispõe
sobre a realização de auditorias ambientais e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/10/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em estudo pretende alterar o art. 4 0 da Lei n° 10.627, de
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1992, o qual passaria a vigorar acrescido dos incisos VIII e IX e de
parágrafo único.

Os incisos VIII e IX incluem as indústrias de papel e celulose e as
barragens de contenção de resíduos, de rejeitos e de águas entre as
empresas e atividades que deverão realizar, obrigatoriamente,
auditorias ambientais periódicas, com intervalo máximo de três anos.
O citado parágrafo único atribui ao Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM - competência para exigir que outros
empreendimentos ou atividades potencialmente poluidores não
mencionados na lei também sejam obrigados a realizar auditorias
ambientais e para deliberar sobre a redução ou a ampliação da
periodicidade dessas.

A Constituição Federal prevê, no art. 24, VI, a competência do
Estado para legislar concorrentemente com a União sobre proteção do
meio ambiente.

A Lei Federal n° 6.938, de 1981, estabelece, no art. 10, que a
construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,
dependerão de licenciamento do órgão estadual competente, cabendo
ao IBAMA atuar em caráter suplementar. Portanto, o exercício do
poder de polícia em matéria ambiental incumbe fundamentalmente ao
Estado. Assim, a fiscalização e o controle de empresas e atividades
que representem riscos ao meio ambiente devem ser exercidos,
preferencialmente, de forma preventiva, como determinado pelo
princípio da precaução. Não obstante isso, as entidades exploradoras
de portos organizados e instalações portuárias e proprietários ou
operadores de plataformas e suas instalações relacionadas com
petróleo, gás natural e seus derivados submetem-se, no que diz
respeito a auditorias ambientais, aodisposto na Lei Federal n° 9.966,
de 28/4/2000, e na Resolução n° 306, de 5/7/2002, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente.

As competências estabelecidas para o COPAM violam a regra de
iniciativa privativa do processo legislativo, constante no art. 66, III, "e",
da Constituição do Estado. Com efeito, tal prerrogativa cabe ao Chefe
do Executivo. For esse motivo, apresentamos a Emenda n° 1, para
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depurar essa mácula.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.134/2003
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no art. 1°, no "caput" do parágrafo único do art. 4°, a

expressão "O Conselho Estadual de Política Ambiental - CORAM -
poderá:" pela expressão "O órgão de meio ambiente competente
poderá:".

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças - Ermano Batista -

Gustavo Valadares.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 481/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Maravilhas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, sem emenda, cabendo agora
a esta Comissão elaborar parecer para o 20 turno, nos termos do art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme manifestação anterior dessa Comissão, a proposição em

tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, não
acarretando despesas para os cofres públicos nem causando impacto
na lei orçamentária. A autorização legislativa, "in casu", vem atender
ao disposto no § 20 do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
municípios e do Distrito Federal e que a torna obrigatória ao se fazer
movimentação dos valores fixos do Tesouro por meio de alienação por
venda ou doação.

Considerando-se que o negócio jurídico em exame está sendo feito
em observância aos princípios que o regem no âmbito da
administração pública, cumpre a esta relatoria dar parecer favorável
ao projeto que o formaliza.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
481/2003 no 2° turno.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Jayro Lessa, Presidente Mauro Lobo, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°542/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem
por escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica
ao Município de Igaratinga.

Aprovado o projeto no 1° turno, cabe a esta Comissão exarar
parecer sobre a matéria para o 20 turno, em cumprimento ao disposto
no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel em referência é constituído de terreno com área de

10.000m 2, situado no Distrito de Antunes, Município de Igaratinga,
registrado sob o n° 20.969, a tis. 58 do Livro 3-X, no Cartório de
Registro de Imóveis Hugo Flávio Lobato Marinho, da Comarca de
Pará de Minas. Será destinado à construção de uma escola e uma
policlínica municipal.

A necessária autorização legislativa vem atender ao disposto no § 20
do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito
Federal.

Dessa forma, reiteramos o parecer anterior desta Comissão, quando
da tramitação do projeto no 1 0 turno, salientando que a doação de
domínio de bem público estadual para o município será efetivada sem
ónus para os cofres públicos nem despesas que possam causar
repercussão na lei orçamentária.

Atendidos os preceitos legais que versam sobre a matéria, não
encontramos óbice à transação proposta.

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

542/2003.
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Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Chico Simões -

Sebastião Helvécio - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 568/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 568/2003
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Monte Azul o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 1,
retornando agora a esta Comissão para que seja elaborado parecer
para o 20 turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O imóvel referido no projeto é constituído por terreno com área de

2.500m2, destinado ao funcionamento de unidade educacional que
terá como objetivo oferecer a menores carentes acompanhamento
pedagógico, orientação educacional e cursos profissionalizantes.

O projeto de lei que ora analisamos, determinado por normas de
natureza constitucional, administrativa e de direito financeiro, vem
prover a necessária autorização legislativa para que o Estado possa
movimentar os valores que compõem o ativo permanente do Tesouro,
por meio de venda, doação ou cobrança.

Reiteramos, portanto, o entendimento anterior desta Comissão ao
constatar que o projeto não encontra impedimento de natureza
financeira e orçamentária à sua aprovação, pois não representa
despesa e nem incremento da receita na contabilidade do Estado.

Devemos acrescentar que a autorização para o negócio jurídico em
exame resultará em benefícios para a comunidade, uma vez que a
área a ser doada servirá para prover a integração social por meio de
atividades destinadas à criança e ao adolescente do Município de
Monte Azul.

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

568/2003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
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Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Chico Simões - Mauro Lobo.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI ri 0 56812003

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Azul 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

Monte Azul o imóvel constituído de um terreno com área de 2.500m2
(dois mil e quinhentos metros quadrados), situado na Rua 15 de
Novembro, Bairro Alvorada, no Município de Monte Azul, registrado
sob o n° 6.427, a fls. 109 do Livro n° 3-C, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Monte Azul, descrito na certidão que compõe
o Anexo 1 desta lei.

Parágrafo único - O terreno de que trata o "caput" deste artigo
destina-se a prover a integração social, por meio de atividades nos
campos da assistência social da criança e do adolescente.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°836/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador de Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem
n° 73/2003, o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o imóvel que
especifica.

Aprovado o projeto no 1° turno, cabe agora a esta Comissão emitir
parecer sobre a matéria para o 2 0 turno, nos termos do art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Reiteramos o parecer exarado por esta Comissão quando da

tramitação da matéria no 1° turno. Trata esta iniciativa de autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte imóvel
constituído de terreno urbano e benfeitorias, com área de 331 ,10m2,
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onde funciona um posto de saúde.

A administração local necessita formalizar a transferência do bem
para melhor administrá-lo e conservá-lo, sendo imprescindível, para
tanto, que o município tenha pleno domínio sobre ele.

A autorização legislativa vem atender ao disposto no § 2 0 do art. 105
da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Resta-nos dizer que o projeto de lei em análise não encontra óbice
do ponto de vista financeiro-orçamentário. E mais: a transferência de
domínio a que alude não causa impacto na lei orçamentária, não
representa despesas ou incremento de receita na contabilidade
pública e observa os ditames legais.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

836/2003.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Chico Simões - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 837/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 837/2003
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Lima Duarte o imóvel que especifica.

Após aprovação da matéria no 1° turno, cabe agora a esta Comissão
apreciá-la quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, no 2°
turno, conforme dispõe o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme foi manifestado na oportunidade em que se discutiu a

matéria no 1° turno, o projeto de lei em análise não encontra óbice do
ponto de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação.

Sob o ponto de vista legal, a autorização legislativa vem atender ao
disposto no art. 18 da Constituição Estadual e na Lei Federal n°8.666,
de 21/6/96, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da
República e estabelece normas gerais sobre licitação e contratos da
administração pública, bem como na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64,
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que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
municípios e do Distrito Federal.

A conveniência da doação configura-se pelo fato de que possibilitará
a continuidade do trabalho desenvolvido pela Escola Municipal de
Perobas, cujo prédio está situado no imóvel sob exame, sem os
constantes e obrigatórios contratos de cessão de uso celebrados entre
o município e o Estado.

Em face dessa explanação, não encontramos óbice à aprovação da
matéria.

Por estarmos tratando de doação de imóvel que beneficiará o ensino
municipal, aproveitaremos o ensejo e acataremos emenda do
Deputado Fábio Avelar, autorizando a transferência de domínio de
bens públicos que, sem dúvida alguma, possibilitarão o
desenvolvimento do ensino superior no Estado, pois estarão
destinados a abrigar e a formar o "campus" da UEMG.

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

837/2003 com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
EMENDA N° 1

Acrescentem-se ao projeto os seguintes artigos, renumerando-se os
demais:

"Art. ... - Fica a Fundação João Pinheiro autorizada a doar à
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - parte do imóvel
correspondente à área de 100.000m 2 (cem mil metros quadrados), de
sua propriedade, localizada na Avenida José Cândido da Silveira,
2.000, Bairro Horto, em Belo Horizonte, registrada sob o n° 31.932, a
fls 45 do Livro 3-AB, no Cartório do 4° Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à
construção de unidades do 'campus" BH e da Reitoria da UEMG.

Art. ... - Fica a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -
autorizada a alienar à COMIG imóvel de sua propriedade situado na
Av. Amazonas, 6.252, Bairro Gameleira, em Belo Horizonte, com área
de 12.231,37M2 (doze mil duzentos e trinta e um vírgula trinta e sete
metros quadrados) e benfeitorias, cuja transmissão foi transcrita sob o
n° 13.749, a fls. 37/38 do Livro 3-T, no Cartório do 70 Ofício de
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Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Art. ... - Fica a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -
autorizada a alienar o imóvel constituído pelos lotes 1-A, 2-A, 3-A, 4 e
5 do quarteirão 61, situado na Avenida José Cândido da Silveira,
Bairro União, em Belo Horizonte, com área total de 29.267,20m 2 (vinte
e nove mil duzentos e sessenta e sete vírgula vinte metros
quadrados), registrado sob o n° 78.339, no Livro 2, no Cartório do 4°
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Art. ... - Os recursos financeiros oriundos da alienação dos imóveis
da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - relacionados
por esta lei serão depositados em conta remunerada específica, em
nome dessa entidade, e serão investidos exclusivamente em obras e
equipamentos destinados às unidades do "campus" 8H e à Reitoria da
UEMG, a serem edificadas no terreno adquirido da Fundação João
Pinheiro - FJP.

Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fundação João
Pinheiro - FJP - imóveis de sua propriedade localizados na Rua Rio de
Janeiro, 471, Centro, em Belo Horizonte, exceto a loja na qual se
encontra instalada uma agência do Banco Itaú S.A., matriculados sob
os nos 83.725, 83.728, 83.729, 83.730, 83.731, 83.732, 83.733,
83.734, 83.735, 83.736, 83.737, 83.738, 83.739, 83.740, 83.741,
83.742, 83.743, 83.744, 83.745, 83.746, 83.747, 83.748, 83.749,
83.750, no Livro 2, no Cartório do 50 Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Belo Horizonte

Parágrafo único - A doação prevista neste artigo fica condicionada à
averbação, no Cartório de Registro de Imóveis competente, do Termo
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Bancários firmado entre
o Estado de Minas Gerais e o Banco ltaú S.A., em 4 de julho de 2002,
cujo § 2° da cláusula segunda estipula seja a referida loja doada por
aquele banco ao Estado.".

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Jayro Lessa, Presidente - Mauro Lobo, relator - Chico Simões -

Sebastião Helvécio - José Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 738/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 738/2003, de autoria do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica
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com a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, foi
aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 738/2003
Autoriza o Poder Executivo a permutar com a Companhia Energética

de Minas Gerais - CEMIG - os imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar pelo imóvel

de propriedade da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -
constituído pelos pavimentos 8 0 , 9 0 e 100 do Edifício Brumado, situado
na Avenida Barão do Rio Branco, 2.281, no Município de Juiz de Fora,
registrado sob o n° 10.388, a fls. 201 do Livro 31, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Juiz de Fora, os imóveis de
propriedade do Estado a seguir caracterizados:

- terreno com área de 4.000m2 (quatro mil metros quadrados),
constituído pelos lotes n os 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 157, 158, 159 e
160 da quadra "S" do loteamento BPS, situado na Rua Bartolomeu
Tadei, no Município de ltajubá, matriculado sob o n° R-2-3217, a fls.
282 do Livro 2-AH, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Itajubá;

II - terreno com área de 2.266m2 (dois mil duzentos e sessenta e
seis metros quadrados), situado na Rua Wagner Machado, Bairro de
Açude, no Município de Itajubá, matriculado sob o n° R-13-9486, a f Is.
001 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Itaj u bá;

III - terreno com a área total de 7.218m 2 (sete mil duzentos e dezoito
metros quadrados), constituído pelos lotes n os 1 a 7 da quadra 12-A e
n os 2 a 10 da quadra 12, situado no Bairro Céu Azul, no Município de
Patos de Minas, matriculado sob o n° R-1-11483, afls. 94 do Livro 2-
AR, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patos de
Minas.

Parágrafo único - A permuta a que se refere o "caput" deste artigo
será realizada sem torna para as partes.
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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 Comissões, 29 de outubro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 739/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 739/2003, de autoria do Governador do Estado,
que dá a denominação de Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior à Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 739/2003
Dá nova denominação à Secretaria de Estado de Ciência e

Tecnologia.
Art. 1° - Passa a denominar-se Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior - SECTES - a Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 5/1112003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Leonídio Bouças, notificando o falecimento do Sr.
Gerônimo Lemes da Silva, ocorrido em 29/10/2003, em Uberlândia. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Décio Morais Ribeiro, ocorrido em 1°I11/2003, em Espírito Santo do
Pinhal, SP. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
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Olympio Feres Munhoz, ocorrido em 29/10/2003, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra.
Maria da Conceição Ferreira, ocorrido em 2/11/2003, em Várzea da
Palma. (- Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Sra. Thaís Viana de Freitas, pesquisadora

da Fundação Ezequiel Dais, pela descoberta da primeira vacina
antiofídica contra picadas em animais (Requerimento n° 1.489/2003,
da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Sr. Roberto Mauro Amaral por sua
nomeação como Diretor de Planejamento da CODEVASF
(Requerimento n° 1.490/2003, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com as Faculdades Federais Integradas de
Diamantina, pela comemoração de seu cinqüentenário (Requerimento
no 1.494/2003, do Deputado Gilberto Abramo);

de congratulações com a comunidade do Município de União de
Minas, pelo transcurso do aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 1.499/2003, do Deputado Zé Maia);

de congratulações com a comunidade do Município de Carmo da
Mata, pelo transcurso do 650 aniversário de sua emancipação
(Requerimento n°1.508/2003, do Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com o Município de Carmo do Cajuru pelo
transcurso do 550 aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.509/2003, do Deputado Paulo
Cesar);

de congratulações com o Município de Prata pelo transcurso do
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento
n° 1.513/2003, do Deputado Zé Maia);

de congratulações com a comunidade de Frutal pelo transcurso do
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n°1.514/2003, do Deputado Zé Maia);

de congratulações com a Escola Estadual Afonso Arinos pelo
transcurso de seu 95° aniversário (Requerimento n° 1.51812003, do
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Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Município a Araújos pelo transcurso do 550
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento
n°1.519/2003, do Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com o Município de Candeias pelo transcurso do
650 aniversário de sua emancipação político-administrativa
(Requerimento n°1.520/2003, do Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com os engenheiros-agronômos pela
comemoração de seu dia, em 12 de outubro (Requerimento n°
1.535/2003, do Deputado Sávio);

de congratulações com os fisioterapeutas e os terapeutas
ocupacionais pela comemoração de seu dia, em 13 de outubro
(Requerimento n°1.536/2003, do Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com o Pastor Genevaldo Edino de Souza
Bertune, da Primeira Igreja Batista em Pouso Alegre, por seus 25
anos de ministério pastoral (Requerimento n° 1.537/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Câmara de Dirigentes Lojistas de Três Marias - CDL -,
pelas comemorações de seu 7° aniversário de fundação
(Requerimento n° 1.53812003, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Associação Comercial Industrial e Agropecuária de
Três Marias - ACIATMA -, pelas comemorações de seu 210
aniversário de fundação (Requerimento n° 1.539/2003, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Quartel Geral, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.541/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Poço Fundo, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.542/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Passa-Vinte, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.543/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Ouro Fino, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.544/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Naque, pelo
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excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.545/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Munhoz, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.546/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Minduri, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.547/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de São Sebastião da
Bela Vista, pelo excelente trabalho desenvolvido nesse município
(Requerimento n° 1.548/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de São Thomé das
Letras pela transparência e competência com que vem administrando
o município (Requerimento n° 1.549/2003, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Serranos, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.550/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Carvalhópolis, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.551/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Bocaina de Minas,
pelo excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento
n° 1.55212003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Bueno Brandão, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.553/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Jacutinga, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.554/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Itamarati de Minas,
pelo excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento
n° 1.555/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Inconfidentes, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.556/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Guarará, pelo
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excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.557/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Guarani, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.558/2003, do Deputada Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Goianá, pelo
excelente trabalho desenvolvida nesse município (Requerimento n°
1.559/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Coronel Pacheco,
pelo excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento
n° 1.560/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Cana Verde, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.561/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Rochedo de Minas
pela transparência e competência com que vem administrando o
município (Requerimento n° 1.562/2003, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Santa Rita do
Jacutinga, pelo excelente trabalho desenvolvido nesse município
(Requerimento n° 1.56312003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Santo Antônio do
Aventureiro, pelo excelente trabalho desenvolvido nesse município
(Requerimento n°1.564/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito de São João da Mata pela
transparência e competência com que vem administrando o município
(Requerimento n° 1.565/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Laranjal, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.566/2003, do Deputada Leonardo Moreira);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Albertina, pelo
excelente trabalho desenvolvido nesse município (Requerimento n°
1.567/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com os Vereadores dos municípios que menciona
pelo transcurso do Dia Nacional do Vereador (Requerimento n°
1.568/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso ao Sr. José Mauro de Souza, Presidente da Câmara
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Municipal de Paraopeba, e aos demais Vereadores a essa Casa
por terem proposto a inclusão, entre as ações a serem realizadas com
a verba de contingência, da aquisição de imóvel onde ela se instalará
(Requerimento n° 1.57712003, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com a comunidade do Município de Paracatu
pelo transcurso do 205° aniversário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento n° 1.585/2003, do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Carmo do
Paranaíba pelo transcurso do 116 0 aniversário de sua emancipação
político-administrativa (Requerimento n° 1.586/2003, do Deputado
Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Varjão de
Minas pelo transcurso do 70 aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.587/2003, do Deputado Antônio
Andrade);

de aplauso ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos da
Arquidiocese de Juiz de Fora - CDDH - JF - pelo transcurso de seu
23° aniversário (Requerimento n° 1.588/2003, do Deputado Biel
Rocha);

de congratulações com a Escola São Tomás de Aquino pelo
transcurso de seu 50° aniversário (Requerimento n° 1.592/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de regozijo pelo transcurso do Dia do Controlador de Tráfego Aéreo
(Requerimento n°1.594/2003, do Deputado Miguel Martini);

de regozijo pelo transcurso do Dia do Aviador (Requerimento n°
1.595/2003, do Deputado Miguel Martini);

de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Roberto Ferreira, Prefeito
Municipal de Caiana, ocorrido em 7/10/2003, em Carangola
(Requerimento n° 1.599/2003, do Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com o Centro de Pesquisa e Pós-Graduação da
PMMG pelo 200 aniversário da revista "O Alferes" (Requerimento n°
1.604/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Dalton Soares Negrão pelo
recebimento do título de Cidadão Honorário de Itabira (Requerimento
n° 1.605/2003, do Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com o Sr. Eduardo Angelo Tavares por sua posse
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como Delegado-Geral do Departamento de Operações Especiais
(Requerimento n° 1.606/2003, da Deputada Vanessa Lucas);

de congratulações com o Município de Lavras pelo transcurso do
181° aniversário de sua emancipação político-administrativa
(Requerimento n° 1.608/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho);

de congratulações com o Sr. Túlio Mourão pelo sucesso do Festiva!
Internacional de Jazz de Ouro Preto (Requerimento n° 1.610/2003, do
Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com a Sra. Mariana Martins pelo sucesso do
Festival Internacional de Jazz de Ouro Preto (Requerimento n°
1.611/2003, do Deputado Domingos Sávio);

de aplauso ao Colégio Arnaldo pelo 910 aniversário de sua fundação
(Requerimento n° 1.614/2003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Wagner Luiz Abranches por sua posse
como Delegado Regional de Ubá (Requerimento n° 1.615/2003, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Federação do Comércio do Estado de
Minas Gerais e com o Conselho Regional do SENAC - Minas Gerais
pelo lançamento da Faculdade SENAC Minas (Requerimento n°
1.628/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Maria Alice Martins pelo sucesso do
Festival Internacional de Jazz de Ouro Preto (Requerimento n°
1.629/2003, do Deputado Domingos Sávio);

de aplauso ao Diário do Comércio Empresa Jornalística Ltda. pelo
71 0 aniversário de sua fundação (Requerimento n° 1.631/2003, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Alexandre Pires por sua participação
em cerimônia comemorativa ao Orgulho Latino (Requerimento n°
1.634/2003, do Deputado Zé Maia);

de congratulações com a diretoria e os funcionários da Rádio Carijós
FM pelo transcurso do 20° aniversário de sua fundação (Requerimento
n° 1.646/2003, do Deputado José Milton);

de congratulações com a TV Andradas, no Município de Andradas,
pelo transcurso do 50 aniversário de sua fundação (Requerimento n°
1.651/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o jornal "Hoje em Dia" pelo transcurso do 150
aniversário de circulação de seu Caderno de Turismo (Requerimento
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 96 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 6/11/2003
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Dilzon Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado Sebastião Navarro Vieira;
aprovação - Correspondência: Propostas de Ação Legislativa n os 192
a 213/2003 - Ofícios - 2 o Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n° 1.230/2003 - Requerimentos n

o
s 1.789

a 1.798/2003 - Requerimentos da Comissão do Trabalho, da
Deputada Jô Moraes e outros, dos Deputados Carlos Pimenta e
outros e Dalmo Ribeiro Silva e outros - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Educação, de Meio Ambiente e de Turismo, dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Djalma Diniz, Elmiro Nascimento,
Paulo Piau e Wanderley Ávila e da Deputada Maria Olívia - 2a Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos da Deputada Jô Moraes e outros e
dos Deputados Carlos Pimenta e outros e Dalmo Ribeiro Silva e
outros; deferimento - Requerimento do Deputado José Milton;
deferimento: discurso do Deputado José Milton - Questão de ordem;
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Alberto Pinto Coelho - Ana
Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - 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
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Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley
Ávila - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h115min, a lista

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

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com  a palavra, para discutir,

o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, embora não

haja ressalvas a fazer à ata da reunião anterior, que acaba de ser lida,
faço esta interferência a fim de que conste na ata da próxima reunião
mensagem de congratulações com minha cidade, Poços de Caldas,
que hoje completa 131 anos. Poços de Caldas integra o grupo de
cidades excepcionais que não comemoram emancipação, mas sim
fundação, como Brasília e Belo Horizonte. Pouquíssimas cidades no
mundo têm o privilégio de comemorar sua fundação.

Quando começou uma afluência muito grande de pessoas em torno
das águas medicinais sulfurosas do local, de todas as regiões
próximas, o Estado entendeu em desapropriar uma grande área para
ali edificar uma vila.

Então, o sesmeiro José Bernardes Junqueira, de Poços de Caldas,
antecipou a idéia do Estado de fazer a desapropriação e fez uma
doação. Comemoramos a data de escritura de doação dos terrenos
em volta das emergências sulfurosas, para que ali fosse edificada
uma cidade. Estamos, hoje, comemorando 131 anos dessa escritura
passada para o Estado de Minas Gerais, para que ali se fizesse uma
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cidade de Minas para o Brasil, nossa Poços de Caldas. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há retificação a ser feita na ata. Dou-a por
aprovada.

Correspondência
- O Deputado Olinto Godinho, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 192/2003

Proposta: Foi fechado um posto fiscal na BR-40 antes do viaduto da
Mutuca e não foi aberto outro. O mais próximo fica em Congonhas.
Nota-se que ficou mais desguarnecida a entrada na Capital.

Entidade Proponente: UNS - União Nacional Sindical
Representante: Edilson de Souza.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°193/2003
Proposta: Estudo e aprimoramento do valor das taxas e preços

públicos nas Fundações e Autarquias, visando desonerar o Tesouro.
Entidade Proponente: Auditoria Geral do Estado
Representante: Marcos Ferreira de Carvalho

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 194/2003
Proposta: O rumo é organizar uma parceria do capital progressista e

desenvolvimentista urbano com a rede produtiva rural, incluindo os
assentados, para produzir riqueza e gerar trabalho na terra, por meio
de um Programa Estadual Integrado de Desenvolvimento Econômico
e Progresso Social e de um fórum ou conselho para implementação
de unidade coordenadora do PPP-MG.

Articular áreas do governo estadual com organização da sociedade
civil para implementação de ações para combater as causas da
miséria, da fome e da violência no Estado de Minas Gerais.

Realizar interação do Executivo, Legislativo, Judiciário e entidades
da sociedade civil para democratizar o acesso às informações
relativas ao combate à miséria, à exclusão social, bem como
disponibilizar nas instituições públicas e privadas informações sobre o
programa estadual de desenvolvimento econômico e progresso social.

Entidade Proponente: Conselho Municipal de Saúde - BH
Representante: Evaristo Garcia de Mattos

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 195/2003
Proposta: Que seja retirado o projeto de Lei n° 869/2003, que dispõe
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sobre as parcerias público-privadas, por tratar-se de um
reordenamento completo do Estado, contemplando menos eventuais
parcerias e mais o repasse da máquina pública para o setor privado,
comprometendo o presente e principalmente o futuro das funções do
Estado, requerendo portanto uma divulgação massiva e informativa a
toda a população. Se for o caso, mensurar o desejo da maioria do
povo mineiro, que é o dono e mantenedor desse Estado, por meio de
um plebiscito.

Entidade Proponente: Colégio Estadual de Entidades CREA-MG
Representante: Mariângela Aparecida Braga Pinto
Subscrevem esta Proposta
Entidade:	Representante:
Colégio Entidades Mariângela A. Braga Pinto
SINGEO-MG	Dower Rios Alvim
SEAMG Geraldo A. Rocha Gori
AMES	Paulo Roberto de Avelar
SINTEC	Deise Lopes Carvalho
AEAEEUFMG	Tárcio Primo Belém Barbosa
JEB Gisele Meio Oliveira
Frente Estadual pelo Saneamento Cláudia J. Ribeiro
Comissão de Saneamento do CREA-MG
Sindieletro-MG	Lúcio Guterres

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 196/2003
Proposta: Toda PPP deve ser precedida de Audiência Pública

Sugere que a elaboração das PPP5, antes da licitação, deve ter a
participação do Tribunal de Contas e de organizações da sociedade
que estão direta ou indiretamente vinculadas ao serviço colocado
como PPP. Os passivos assumidos pelo Estado deverão ser
registrados nas contas públicas. Cada PPP deve ter uma
contabilidade própria cujos indicadores, dela provenientes, sejam
definidos previamente, quando da elaboração da PPP.
Periodicamente, a iniciativa privada que assumir o Projeto de Parceria
deverá prestar contas sobre os resultados econômicos e os ganhos de
produtividade obtidos. Com base nos resultados obtidos, os critérios
definidos no edital serão redefinidos.

Os encargos a serem pagos pelo Estado ou pela cobrança das
tarifas.
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O reajuste e/ou revisão periódica dos encargos a serem feitos

pela Agência Reguladora das PPP deverão ter a participação do
Tribunal de Contas do Estado e de organizações da sociedade, direta
ou indiretamente envolvidas no serviço ofertado.

Estas minhas sugestões se baseiam nos conceitos de transparência,
responsabilidade, "responsividade" (se é que podemos usar este
termo).

2 - Explicitar como os princípios de remuneração adequada e
modicidade tarifária serão calculadas quando das pensões e reajustes
das tarifas.

3 - O retorno econômico será garantido e a modicidade tarifária?
Proponho: Deve ser assegurada uma distribuição dos ganhos de

produtividade entre investidores, usuários e ampliação dos serviços.
Proponente: Maurício Dolab!IIa - Professor da UFMG

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 197/2003
Proposta: Sugere que a contrapartida econômica e social do

Governo do Estado nos contratos de PPP deve ser sempre explicitada
e publicada no jornal Minas Gerais.

Entidade Proponente: Fórum Mineiro de Participação Popular
Representante: Geraldo Arco Verde
Subscrevem esta Proposta

Entidade:	Representante:
CPP	 Ana Murta
CORECON	Marco Aurélio

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 198/2003
Proposta: instalação pelo Governo do Estado, em conjunto com as

entidades da sociedade civil participantes destas audiências, de um
procedimento de discussões para a formulação das políticas públicas
sociais e para a elaboração de mecanismos de controle social das
políticas públicas e do Orçamento do Estado de Minas Gerais.

Entidade Proponente: Fórum Mineiro de Participação Popular
Representante: Geraldo Arco Verde.
Subscrevem esta proposta:
CORECON
CASA
ASA
SIND. MÚSICOS
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cPP.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 199/2003
Proposta: buscar no FGTS mais recursos para moradia popular para

os trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos (FGTS é
principalmente para moradia e está sendo aplicado só para salários
acima de 3 salários mínimos).

Entidade Proponente: Conselho Municipal de Saúde.
Representante: Luzia Maria Alves de Castro.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°200/2003
Proposta: Que seja dada uma atenção mais eficaz ao sistema

carcerário que funciona precariamente. Por que não privatizar o
sistema carcerário?

Entidade Proponente: UNS - União Nacional Sindical.
Representante: Edilson de Souza-

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°201/2003
Proposta: Entende-se que a privatização tem sido benéfica à

sociedade. Que sejam privatizadas todas as rodovias de nosso
Estado, pois os impostos que pagamos para esses fins não são
destinados aos mesmos, pois a situação de nossas rodovias são as
piores de nosso país.

Entidade Proponente: UNS - União Nacional Sindical
Representante: Edilson de Souza.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 202/2003
Proposta: Transferência para as estruturas desocupadas no centro

da cidade dos órgãos e departamentos que não mais cabem na Praça
da Liberdade e que apresentam despesas com aluguéis, IPTU,
manutenção, etc., como forma de requalificar o centro e como
alternativa à construção do novo Centro Administrativo.

Entidade proponente: Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB-MG
Representante: Paulo Henrique Afonso
Subscrevem esta proposta:
IAB-MG
Câmara de Arquitetura do CREA-MG
Fórum Mineiro de Participação Popular - FMPP

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 203/2003
Proposta: Interrupção da desocupação da Praça da Liberdade

enquanto o projeto ou a proposta estiverem em debate com a
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sociedade.

Entidade proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAS - MG
Representante: Paulo Henrique Afonso
Subscrevem esta proposta:
AMMIG
SATED
ASA
Grupo de Terceira Idade Reviver
Câmara de Arquitetura do CREA-MG

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 204/2003
Proposta: Divulgação dos estudos de viabilidade urbanística,

patrimonial, econômica e ambiental de implementação do corredor
cultural.

Entidade Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB-MG
Representante: Paulo Henrique Afonso
Subscrevem esta proposta:
AMMIG
Grupo de Terceira Idade Reviver
Câmara de Arquitetura do CREA-MG
FMPP

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 205/2003
Proposta: Estudo e quantificação da viabilidade de manutenção dos

órgãos e serviços públicos estaduais funcionando na Praça da
Liberdade, principalmente os de abrangência cultural como o IEPHA e
o Centro de Referência do Professor, e incentivo ao ingresso do
público nesses edifícios, como forma de democratizar o acesso ao
bem público de valor excepcional e de promover a educação
patrimonial. Neles, poderia haver, junto com os órgãos públicos,
exposições nos primeiros pavimentos, e, nas suas galerias, pequenos
auditórios para debates.

Entidade Proponente: Instituto de Arquitetos do Brasil - 1A13-MG.
Representante: Afonso Henrique Afonso.
Subscrevem esta proposta:
AMMIG
SATED
ASA
Grupo de Terceira Idade Reviver
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Câmara de Arquitetura do CREA-MG
FMPP

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 206/2003
Proposta: Projeto estruturador contendo a formulação de políticas

para o setor musical em acordo com a sociedade civil, através dos
profissionais e entidades, outras áreas afins, outras instâncias
governamentais e setores empresariais. Trabalhos com as seguintes
instituições e entidades, entre outras:

- Universidades Federais que têm cursos de música: UFMG, UEMG,
Universidade Federal de Uberlândia, UFJF, Montes Claros e outras;

- Conservatórios Estaduais;
- Entidades de Classe de Músicos, Estúdios, selos (gravadoras

independentes, produtoras musicais e outros;
- Escola de música tecnicamente elencadas;
Outros setores da administração pública estadual afins: educação,

turismo, meio ambiente, desenvolvimento regional, segurança,
desenvolvimento social, atendimento à criança e ao adolescente,
formação profissional e outros.

Entidade Proponente: Associação Artística dos Músicos de MG
Representante: Maria Lúcia D. Florêncio
Subscrevem esta proposta:
Sated-MG
Asa
Grupo da Terceira Idade Reviver
Câmara de Arquitetura do CREA-MG

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 20712003
Proposta: Projeto estruturador para o estabelecimento das políticas

públicas na área da cultura, com a participação, desde sua
formulação, da sociedade civil, por meio das entidades e dos
profissionais do setor, da população, das demais entidades e de
outros setores afins da administração pública, inclusive outras
instâncias governamentais. Ênfase em ações descentralizadas e
implementação destas ações através de cidades-pólos, nas diferentes
regiões do Estado.

Entidade proponente: Associação Artística dos Músicos de Minas
Gerais - AMMIG

Representante: Maria Lúcia Florêncio
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Subscrevem esta proposta:
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão de

Minas Gerais - SATED-MG
Central Movimentos Populares 6H
IAB
Fórum Mineiro de Participação Popular - FMPP
Ação Social Arquidiocesana - ASA
Grupo Terceira Idade Reviver
Câmara de Arquitetura do CREA-MG

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 208/2003
Proposta: Investimento global do Estado no setor cultural, desde o

ensino primário até o nível superior. Estimular ao acesso às escolas e
à preparação do cidadão para o mercado de trabalho.

Entidade proponente: Centro de Ação Comunitária Paulo VI
Representante: José Maria Pereira

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 209/2003
Proposta: Projeto estruturador contendo a formulação de políticas

intersetoriais, transversais e multidisciplinares, a partir da cultura,
juntamente com outros setores da administração pública,
compreendendo-se a cultura como fator de:

- formação do sentido de cidadania;
- identificação e identidade cultural;
- sociabilização;
- educação formal e de sensibilidade;
- dinamização da economia;
- geração de renda;
- geração de emprego e distribuição de renda;
- prevenção de violência e ressocialização de crianças e

adolescentes que cometeram infrações e de ex-presidiários;
- impulsionadora da indústria de turismo;
- prevenção e uso da sabedoria popular, na área de saúde;
- normalização da comunicação social, em todas as suas facetas;
- inserção do Estado em contextos nacional, continental, planetário;
- função estética;
- lazer.
Setores parceiros:
Educação, Turismo, Meio Ambiente, Indústria e Comércio,
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Comunicação, Segurança Pública, Ciência e Tecnologia,
Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, Trabalho, Assistência
Social, Atendimento à Criança, ao Adolescente, ao Idoso e às
Pessoas Portadoras de Deficiências, Planejamento, Fazenda.

Entidades proponentes: SATED e AMMIG.
Representante: Maria Lúcia D. Florêncio
Subscreve esta proposta:
Grupo Terceira Idade Reviver

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°210/2003
Proposta: Investimento em estrutura para o turismo cultural em Belo

Horizonte, incluindo a construção de albergues para a juventude (de
ampla utilização em outros Estados e outros países), tendo em vista
que os jovens constituem grande parte do público em questão e têm
baixo poder aquisitivo para se hospedarem nos hotéis convencionais.

Entidade proponente: Grupo de Terceira Idade Reviver.
Representante: Rafaelita Maria de Souza.
Subscrevem esta proposta:
AMMIG
SATED

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°211/2003
Proposta: Ação para tornar disponível para todo cidadão, em

particular para os servidores públicos, o acesso aos atos do governo
publicados no "Minas Gerais" e veiculados no "site" da Imprensa
Oficial na Internet, por meio da eliminação de qualquer restrição,
mormente financeira, ao acesso a esse "site".

Proponente: Alberto Luiz Alves Viotti
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°212/2003

Proposta: Inclusão, dentro do escopo do projeto em referência, das
ações da participação de liderança do Governo na Assembléia
Legislativa no aperfeiçoamento e aprovação do Projeto de Lei n°
157/2003, do Deputado Rogério Correia, versando sobre a aquisição
preferencialmente de "software livre" pela administração pública.

Proponente: Alberto Luiz Alves Viotti
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°213/2003

Proposta: Sugere que seja dada garantia da ampla participação da
sociedade civil de todo o Estado no processo de discussão da
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transferência do Centro Administrativo, a partir da divulgação e
discussão do projeto proposto pelo Governo em audiências públicas,
antes que qualquer decisão sobre tal mudança se concretize.

Entidade proponente: Fórum Mineiro de Participação Popular
Representante: Anamaria Sant'Anna Murta
Subscrevem esta proposta:
IAB-MG
AMMIG
SATED
ASA
Grupo de Terceira Idade Reviver
Câmara de Arquitetura do CREA-MG
- A Comissão de Participação Popular.

OFICIOS
Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1 .345/2003, do Deputado
Dimas Fabiano.

Do Sr. Luis Flávio Sapori, Secretário Adjunto de Defesa Nacional,
agradecendo voto de congratulações formulado pelo Deputado
Leonardo Quintão por meio do Requerimento n° 1.496/2003.

Da Sra. Laury Moreira dos Santos, Prefeita Municipal de
Serranópolis de Minas, prestando informações relativas a
requerimento da Comissão de Meio Ambiente encaminhado pelo
Oficio n° 2.84612003/SGM.

Do Sr. Gilson Carvalho de Sales, Prefeito Municipal de Inimutaba,
solicitando seja colocado em votação o Projeto de Lei n° 23/2003. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 23/2003.)

Do Sr. Marcílio Alves, Presidente da Câmara Municipal de
Governador Valadares, solicitando sejam tomadas providências em
relação a denúncias de agressões ocorridas na Penitenciária
Francisco Fioriano de Paula contra o preso Fabrício Martins
Rodrigues (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Helio Cesar Brasileiro, Presidente do IPSEMG, prestando
informações relativas aos Requerimentos n

o
s 1.171/2003, da

Comissão de Saúde, e 1.315/2003, do Deputado Sebastião Helvécio.
Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 814/2003, do Deputado Laudelino
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Augusto. (- Anexe-se ao Requerimento n°814/2003.)

Do Sr. Amilcar Martins, Presidente da Fundação João Pinheiro,
informando que foi instituída comissão para avaliar e consolidar
propostas de alterações na Lei n° 13.803/2003. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Guilherme Mendonça Doehler, Diretor da Justiça Federal de
Primeiro Grau em Minas Gerais, em exercício, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 1.491/2003, da Deputada Ana Maria
Resende.

Do Sr. Vinícius Alcântara Galvão, Promotor de Justiça do Ministério
Público do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 1.64012003, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. José Julio Coelho Pallone, Gerente-Geral da Caixa
Econômica Federal, Agência Gutierrez, comunicando a liberação de
recursos financeiros destinados à COPASA-MG. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Doorgal Gustavo Borges de Andrada, Presidente da
AMAGIS, comunicando a impossibilidade de comparecimento a
audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. (- A Comissão
de Direitos Humanos.)

Do Sr. Antônio Marcos Pereira, Presidente do SINDROL, requerendo
cópias do Regimento Interno da Comissão de Direitos Humanos e da
ata da 8a Reunião Extraordinária dessa Comissão e a manutenção da
doação de cestas básicas para dependentes de policiais acusados de
participação no tráfico de drogas.

Do Sr. Pedro Jaime Zilier de Araújo, Secretário de
Telecomunicações do Ministério das Comunicações, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.533/2003, da Comissão
de Administração Pública.

Do Sr. Olavo Machado Júnior, Vice-Presidente do Sindicato da
Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado de
Minas Gerais - SINAEES-MG -, requerendo o arquivamento do Projeto
de Lei n° 578/2003, da Deputada Maria José Haueisen.

Do Sr. Dilson Dalpiaz Dias, Vice-Presidente de Assuntos
Corporativos da ALGAR S.A., agradecendo manifestação de aplauso
formulada pelo Deputado Doutor Viana, por meio do Requerimento n°
1.116/2003.
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2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.230/2003
Declara de utilidade pública a Associação Sagrada Família - ASSAF

- I com sede no Município de Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Sagrada

Família - ASSAF -, com sede no Município de Passos.
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.
Rêmolo Aloise
Justificação: A Associação Sagrada Família - ASSAF -, sem fins

lucrativos, tem por finalidade a prevenção, a recuperação e a
reinserção social de pessoas com dependência química. Visa, ainda,
a desenvolver ações de apoio às famílias afetadas pelo problema.

Pelos relevantes serviços prestados e por apresentar os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, esperamos a anuência
dos nobres colegas ao título que se lhe pretende outorgar.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.789/2003, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja formulado

apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à
pavimentação do trecho da MG-229 que menciona. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 1.790/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e aos
Secretários da Fazenda e da Agricultura com vistas a que sejam
ultimadas ações no âmbito da comissão de trabalho anunciada pelo
Governador do Estado para avaliar a.situação da cafeicultura mineira.

N° 1.791/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
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solicitando seja formulado apelo ao Ministro da Agricultura com
vistas à imediata liberação de recursos para o financiamento das
lavouras de café não abrangidas pelo PRONAF.

N° 1.792/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
solicitando seja formulado apelo aos Presidentes das Assembléias
Legislativas dos Estados que menciona sugerindo a instalação de
comissão especial para discutir sobre a cafeicultura. (- Distribuídos à
Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.793/2003, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
enviado ao Presidente da FEAM pedido de informações sobre a
instalação de aterro sanitário no Município de Nova Serrana. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 1.794/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulada
manifestação de protesto contra o Governador do Estado pelo
deslocamento excessivo de tropas e viaturas da PMMG para a
portaria da Fiat Automóveis, em 20/10/2003, por ocasião de
manifestação sindical. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 1.795/2003, da Comissão do Trabalho, pleiteando sejam
solicitados aos Secretários de Planejamento e Gestão e de
Desenvolvimento Social e Esportes relatórios sobre a situação das
unidades da extinta FEBEM. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.796/2003, da Comissão de Administração Pública, solicitando
sela formulado apelo ao Secretário de Planejamento e Gestão com
vistas a que seja prorrogado até 30111/2003 o prazo para
apresentação de sugestões relativas ao decreto que disciplina as
consignações em folha de pagamento dos servidores estaduais.

N° 1.797/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja encaminhada à Ministra das Minas e Energia cópia das notas
taquigráficas da audiência pública realizada por essa Comissão em
8/10/2003, referente aos problemas no fornecimento de energia
elétrica em Monte Sião.

N° 1.798/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja encaminhada ao Governador do Estado cópia das notas
taquigráficas da audiência pública realizada por essa Comissão em
8/10/2003, referente aos problemas no fornecimento de energia
elétrica em Monte Sião.

Da Comissão do Trabalho, solicitando sejam os prédios desta
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Assembléia adaptados de modo a permitir o acesso das pessoas
portadoras de necessidades especiais. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Jô
Moraes e outros, dos Deputados Carlos Pimenta e outros e Dalmo
Ribeiro Silva e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Meio Ambiente e de Turismo, dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, DjaIma Diniz, Elmiro Nascimento, Paulo Piau e
Wanderley Ávila e da Deputada Maria Olívia.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

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

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 1.796/2003, da Comissão de Administração
Pública, 1.797 e 1.798/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Educação - aprovação, na 26 a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei
nos 1.038/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 1.085/2003, do
Deputado Weliton Prado, e 1.090/2003, do Deputado Domingos Sávio,
e dos Requerimentos n

o
s 1.645 e 1.742/2003, do Deputado José

Milton, 1.650 e 1.71312003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
1.652/2003, do Deputado Célio Moreira, 1.668/2003, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, 1.671/2003, do Deputado Dimas Fabiano e
outros, 1.673/2003, do Deputado Chico Simões, 1.70912003, do
Deputado Leonardo Moreira, 1.728 a 1.73912003, do Deputado Fahim
Sawan, e 1.752 e 1.753/2003, do Deputado Weliton Prado; de Meio
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Ambiente - aprovação, na 278 Reunião Ordinária, do Requerimento
n° 1.748/2003, da Deputada Vanessa Lucas; e de Turismo -
aprovação, 298 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 1.674 e
1.714/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. (Ciente. Publique-se.)

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

do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da
Deputada Jô Moraes e outros, solicitando a convocação de reunião
especial para comemorar a Luta Operária; e dos Deputados Carlos
Pimenta e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
comemorar os 35 anos da Rede Globo Minas; e Dalmo Ribeiro Silva e
outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar
os 25 anos da Fundação Roberto Marinho.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado José
Milton, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado José Milton.

O Deputado José Milton - Sr. Presidente, demais membros da Mesa,
Sras. e Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia,
ocupantes das galerias, abordarei um assunto muito importante, que
preocupa todos os brasileiros. Alguém disse que estamos assistindo
ao triste crescimento do espetáculo. Essa expressão usa recursos do
humor negro em contrapartida às palavras que o Presidente Lula
proferiu no inicio do seu mandato, segundo as quais o País
conheceria o espetáculo do crescimento. Torcemos para que isso
aconteça, porque os brasileiros só têm a ganhar com o espetáculo do
crescimento, mas só têm a perder com o crescimento do espetáculo.

Por meio da imprensa e da televisão, tomamos conhecimento desse
triste espetáculo que está maculando a imagem do nosso País. O
Presidente do STF, Ministro Maurício Corrêa, autoridade máxima do
Poder Judiciário, bate boca pela imprensa. O Presidente Lula,
autoridade máxima do Poder Executivo, , troca farpas com ele,
especulando qual é o Poder mais corrupto. E uma situação triste para
uma nação da importância do Brasil.

Se essa situação ocorresse com duas autoridades em Kubanacan,
república da ficção, ou em qualquer outra "republiqueta", poderia até
parecer normal, mas em um país com uma das mais importantes
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economias do mundo, com uma democracia forte e estável e com
todos os Poderes funcionando harmoniosamente, pelo menos na
teoria, é realmente lamentável. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
e o Ministro Maurício Corrêa, Presidente do STF, devem ter juízo e
tomar ciência da dimensão das suas responsabilidades para o
funcionamento das entidades no Brasil. Esperamos que tomem uma
postura mais madura, de fortalecimento da nossa democracia,
buscando restaurar a credibilidade das instituições e tornando pública
suas intenções no combate à corrupção; e não fiquem jogando farpas
no Judiciário e no Executivo. Se for realizada pesquisa, com certeza
ficará comprovado que até mesmo um cidadão com pouca
consciência da nossa realidade condenará a atitude dessas
autoridades. De fato, esperamos que eles mudem suas posturas e
levem em conta a importância do nosso País, porque essa situação
apenas arranha a imagem do Brasil no cenário internacional.

O outro assunto que gostaria de tratar refere-se ao encontro
realizado hoje no Palácio da Liberdade. Estávamos presente e
pudemos acompanhar as informações prestadas pelo Sr. Jorge
Gerdau, Presidente do Grupo Gerdau, um dos maiores produtores de
aço do Pais, com investimentos no nosso Estado, nas cidades de
Barão de Cocais e Divinópolis, além de investimentos na Usina de
Ouro Branco, da AÇOMINAS. Por meio da imprensa, divulgamos
informações de que esse grupo pretendia levar a gestão da
AÇOMINAS, grande geradora de empregos e contribuinte de ICMS no
Estado, para a sua sede no Rio Grande do Sul. Denunciamos esse
fato, levando-o ao conhecimento do povo mineiro, do Governador
Aécio Neves, da FIEMG, enfim, de todos os segmentos envolvidos.
Isso seria um grande golpe para a nossa economia. Sabíamos dos
entendimentos que aconteciam com o Secretário Wilson Brumer, com
toda a equipe do Governo e o clube dos empregados da AÇOMINAS,
e felizmente o bom-senso pessoal e empresarial prevaleceu. Não
havia razão para levar o centro de decisões de uma empresa como
essa para tão longe. Além da centralização administrativa do Grupo
Gerdau em Minas, foi anunciada a criação da nova Gerdau
AÇOMINAS S.A., com investimentos da ordem de
US$1.200.000.000,00, duplicando a capacidade de produção de aço e
gerando mil empregos diretos e 3 mil indiretos. Depois dessa decisão
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muito bem pensada e avaliada, quem ganhou foi o povo mineiro.

Portanto, a gestão política aqui assumida trouxe resultado positivo
para o Estado. O setor da siderurgia, nos dois últimos anos, teve
desempenho espetacular, com grande faturamento e volume de
exportação, além de geração de empregos. Isso deve-se, em parte, à
contribuição desta Casa, pois a Assembléia aprovou projeto de lei
enviado pelo Governador Aécio Neves, reduzindo o ICMS do aço para
12%, decisão que pesou na hora em que o grupo Gerdau decidiu
trazer para Minas sua sede administrativa e gerencial. Minas ganha
com essa decisão na geração de empregos e na arrecadação de
ICMS, fortalecendo a posição do Estado como exportador de aço. E
também uma grande vitória para esta Assembléia, que soube
corresponder aos anseios do setor de produção de aço, e, com a
sensibilidade voltada para o interesse do povo mineiro, reduziu a
carga tributária sobre o aço, acompanhando os diversos Estados do
Brasil que já cobram 12%. A decisão do Grupo Gerdau merece nosso
aplauso, principalmente nesse momento em que a economia mineira
sofreu perdas, devido à guerra fiscal. O Estado retoma, com essa
conquista, os investimentos e o crescimento, vivendo um momento de
otimismo e confiança.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Abordarei duas
ponderações de V. Exa. Primeiro, quanto a sua preocupação sobre as
discussões envolvendo os Poderes Judiciário e Executivo. Isso é
degradante, é preciso convergir as idéias para o engrandecimento do
País, jamais denegrindo a relação entre os Poderes, e essas
questões, pessoais, devem ser superadas pelos dois Presidentes o
mais rápido possível para encerrar esse debate que não levará a lugar
algum.

Manifesto também a minha alegria, quando, com alguns colegas,
testemunhamos no Palácio da Liberdade a concretização do sonho de
muitos, mas capitaneado por V. Exa.

Há alguns meses, V. Exa. se pronunciou veementemente em defesa
da comunidade de Minas Gerais, especialmente de Ouro Branco e de
toda a região que está tão bem representada nesta Casa.

Nós, membros da Comissão de Fiscalização Financeira, associamo-
nos às suas preocupações e tentamos reverter uma situação que
poderia acontecer. Fomos ao Secretário Brumer, que nos tranqüilizou
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dizendo que o Governo buscava acordo com a Presidência do
Grupo Gerdau.

Realmente, hoje foi um grande dia para Minas Gerais, para nós,
mineiros, que brigamos por emprego, renda, tributo e mais
desenvolvimento para o Estado. O anúncio de que o Grupo Gerdau
investirá mais em Minas Gerais, trazendo toda a área administrativa
da empresa para Ouro Branco, deixou-nos extremamente
entusiasmados.

Como amigo e parlamentar, comungo da sua alegria. Acompanhei o
seu trabalho e sei que sua luta foi permanente. Registro nossa alegria,
na condição de representantes do povo nesta Assembléia, pela vitória
do nosso Estado. A confirmação do Presidente Jorge Gerdau da
duplicação dos investimentos das empresas Gerdau em Ouro Branco
- mais de US$1.200.000.000,00 - possibilitará a geração de mais 700
empregos diretos e 300 indiretos, além de aumentar a exportação e os
tributos do Estado.

O Governador, o Secretário Brumer, o Sr. Jorge Gerdau, enfim,
todos estavam radiantes, pois foi uma grande conquista para o
Estado. Em determinado momento, preocupamo-nos em perder esse
investimento para outros Estados ou até mesmo para fora do Brasil,
pois o grupo possui várias indústrias espalhadas pelos continentes.

Então, parabenizo-o e dou testemunho ao povo da sua região, aos
seus eleitores e às pessoas que confiam e acreditam no seu trabalho,
do seu empenho, da sua dedicação e da sua preocupação. Fomos a
várias Secretarias e lutamos muito para que o Grupo Gerdau
estabelecesse sua Diretoria-Geral, seu centro de determinação, na
região de Ouro Branco e não em outros Estados.

Parabenizo também o Governador Aécio Neves, o Secretário
Brumer e a todos que somaram ajuda nessa luta. Hoje damos
testemunho da sua vitória.

Novamente, parabéns! Continue sempre assim, porque V. Exa. tem
muito a contribuir para sua região e para o Estado. Obrigado.

O Deputado José Milton - Obrigado, Deputado Doutor Viana. Fico
feliz com o seu pronunciamento. Reconheço que é uma conquista de
todos. Tomei a iniciativa de levantar a questão, mas tive o apoio de
todos os colegas e da Comissão de Fiscalização Financeira, que,
atendendo a requerimento de minha autoria, trabalhou com agilidade
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e objetividade, aprovando o requerimento.

Com os colegas da Comissão, o Deputado Ermano Batista e os
demais, V. Exa., Deputado Doutor Viana, decidiu levar ao Secretário
Wilson Brumer a preocupação desta Casa, do povo de Alto
Paraopeba, Congonhas, Ouro Branco e Lafaiete, enfim, de todo o
Estado. Investimentos desse porte repercutem em toda a economia
mineira.

V. Exa., que representa a região de Curvelo - sua terra e base
eleitoral -, é um dos parlamentares mais atuantes desta Casa.
Destaco também o seu trabalho e a sua grande contribuição para a
concretização desse projeto. Agradeço a V. Exa. pela participação e
pelo reconhecimento, e aos Deputados pelo encaminhamento dessa
importante questão a esta Casa.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Parabéns, Deputado
José Milton. V. Exa. conseguiu, por meio de trabalho hercúleo, que a
Gerdau duplicasse o investimento na região de Ouro Branco. O meu
sogro é morador de Lafaiete, terra de V. Exa. Certamente todos os
seus familiares comemoram, com alegria, a quantidade de empregos
que esse investimento gerará para a região. Além disso, aumentará a
arrecadação, possibilitando às Prefeituras que revertam tudo em
benefício da população.

V. Exa. disse que, hoje, o período da manhã foi de alegria e de
satisfação para os moradores de Lafaiete e de Ouro Branco. Digo que
não só o período da manhã, mas também o da tarde foi de alegria
para todos nós, do Norte de Minas. Hoje, o Deputado Carlos Pimenta
estará conosco no Palácio da Liberdade. O Governador reafirmará e
divulgará que a BIOBRAS, hoje, Novo Nordisk - única empresa de
produção de insulina da América Latina -, criará em Montes Claros
uma indústria, gerando mais de 500 empregos diretos, fora os
indiretos. Será um investimento de US$200.000.000,00 em Montes
Claros. Essa empresa do Norte de Minas exigiu uma briga com a
China. A Novo Nordisk pretendia levar a nossa BIOBRAS para a
China. Numa disputa sigilosa, o Deputado Carlos Pimenta, o Prefeito
Jairo Ataide, de Montes Claros, o Secretário Wilson Brumer e eu
conseguimos, graças a Deus, que a Novo Nordisk implantasse mais
uma indústria em Montes Claros, gerando riqueza e empregos.

Devemos agradecer ao nosso Governador que realmente está

rÃ



554
transformando Minas Gerais num lugar melhor para se viver.
Parabéns pelo seu trabalho. Espero que continuemos a trabalhar pelo
desenvolvimento e pelo progresso de nossa Minas Gerais. Muito
obrigada.

O Deputado José Milton - Obrigado. Parabenizo V. Exa. e o
Deputado Carlos Pimenta por esse trabalho, juntamente com o
Prefeito Jairo Ataíde, e por essa grande conquista para o Norte de
Minas e para Montes Claros, enfim, para o povo mineiro. Realmente é
um investimento significativo, acarretando grande geração de
empregos.

Ressalto que, nos dez meses do Governo Aécio Neves, estão
comprometidos rigorosamente cerca de R$22.000.000.000,00, por
meio de contrat s, investimentos e projetos aprovados. Isso é muito
dinheiro.

O Estado de Minas Gerais nunca recebeu tantos investimentos
concentrados em tão pouco tempo, fruto de uma reação do nosso
Governador, que adota uma política mais agressiva, uma política de
busca de parceiros e investimentos. Aí está a repercussão, o
resultado feliz para Minas Gerais, para Montes Claros, para o Norte de
Minas, para Ouro Branco, Lafaiete, Congonhas, enfim, toda a nossa
região do Alto Paraopeba. A única maneira de resgatarmos o nosso
Estado é trabalhar com projetos, com inteligência, com os olhos
voltados para o desenvolvimento. O único caminho viável e real é o do
investimento, da geração de empregos, da instalação de novos
empreendimentos. E isso que Minas Gerais começa a enxergar. Com
certeza, logo, logo a repercussão estará na vida cotidiana do cidadão
mineiro, com a geração de emprego, de renda, com o aumento do
consumo, a ampliação da arrecadação. Isso é bom para Minas Gerais
e para o Brasil.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Em primeiro lugar,
Deputado José Milton, quero cumprimentá-lo por seu pronunciamento,
fundamentado, acima de tudo, no trabalho objetivo e em uma tomada
de posição que Minas Gerais está tendo principalmente neste ano.
Fico feliz quando também V. Exa. informa essas conquistas e avanços
para as cidades que V. Exa. representa tão bem, cidades localizadas
numa área, até certo ponto, privilegiada, mas que, na verdade,
sofreram, como muitas grandes cidades sofreram nos últimos anos,
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com a recessão, com a falta de um planejamento específico para
Minas Gerais, com a falta de uma visão administrativa, com essa
disputa política entre o Governo de Minas e o Governo Federal, que
trouxe um prejuízo fantástico para o nosso Estado. Tenho dito que
Minas, no último Governo, sofreu um atraso de praticamente dez
anos, porque não houve consciência para discutir os problemas, tendo
prevalecido as posições políticas. E claro que chegamos ao fundo do
poço, mas vemos hoje um Governo bem direcionado, um trabalho de
reconquista do espaço perdido por Minas Gerais. No começo do ano,
o Governo do Estado enfrentava a dificuldade de ter, diante de si, um
déficit orçamentário em torno de R$2.500.000.000,00. Ou seja, este
ano terminaríamos devendo R$2.500.000.000,00 acima do que
iríamos arrecadar. O Governador optou por praticamente parar os
serviços de investimento do Estado e prepará-lo para captar recursos,
principalmente internacionais, da iniciativa privada e do Governo
Federal, e esse déficit previsto de R$2.500.000.000,00 deve ser
reduzido para R$800.000.000,00 a R$900.000.000,00. Para o final do
ano que vem, após tantos anos, nas últimas décadas, o Governo
Aécio anuncia um déficit zero. Ou seja, o Estado vai equilibrar suas
contas. Isso é fantástico. Isso não acontece há décadas. Estamos
sempre convivendo com uma dívida crescente, que tem inviabilizado
nosso Estado.

Quero também fazer coro com a Deputada Ana Maria Resende,
convidando os parlamentares e dizendo aos telespectadores de Minas
Gerais, principalmente da nossa Montes Claros, do Norte de Minas e
de várias outras cidades, que Montes Claros vai sediar uma grande
indústria de altíssima tecnologia na produção de insulina. Sem dúvida
alguma, uma das maiores indústrias do mundo. Só existem duas
dessa natureza em todo o mundo. Uma delas é em Minas Gerais, em
Montes Claros. Abasteceremos de insulina praticamente toda a
Europa, a Ásia e a América do Sul. Isso é a alta tecnologia e a
capacidade do povo brasileiro.

Essa indústria começou com o Ministro Walfrido Mares Guia, que
acreditou ser possível implantar a BIOBRAS, depois foi repassada a
esse grupo de empresários que está investindo em Montes Claros.
São US$200.000.000,00; praticamente a construção de uma usina
hidrelétrica ou de uma montadora. Vamos gerar tecnologia e mostrar a
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todo o mundo o que está acontecendo no País, em Montes Claros.
São cerca de 500 empregos diretos. Temos de bater palmas e soltar
foguetes. Estamos vivendo período de recessão. Este ano o Brasil
não está crescendo praticamente nada e a recessão é mundial. A
Alemanha, o grande motor da economia européia, crescerá cerca de
0,3%. No ano que vem, com a retomada do crescimento do nosso
País em 4%, com certeza, Minas Gerais mostrará a todo o País a
competência de seu Governo, do povo mineiro.

Com a normatização dos impostos e do ICMS, ficaremos livres da
disputa fiscal, dessa guerra fiscal que muito nos prejudica. Não
podemos ceder empreendimentos para outros Estados, como
acontecia no passado. Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, Estados
vizinhos, ofereciam mais vantagens à iniciativa privada, e agora Minas
vai igualar-se mostrando sua competência.

O sentimento que move V. Exa. também nos move, ou seja, a
vontade de mostrar que Minas precisa sair do buraco, da recessão, e,
além de investir nesses projetos para gerar empregos em massa,
investir também na sua infra-estrutura, no seu funcionalismo. O
Governador terá condição de retomar diálogo com o funcionalismo
público e valorizá-lo.

Esperamos que isso aconteça o mais rápido possível. Não adianta
ter um grande Estado, bem cuidado e administrado, mas o seu povo
ainda sofrendo com as questões sociais.

Quanto à segurança pública, hoje o Governador entregou uma frota
de veículos à Polícia Militar, que andava "de pires na mão", batendo
nas portas das Prefeituras, pedindo para consertar um pneu de carro
ou colocar gasolina. O Estado está investindo milhões na segurança,
mas ainda é pouco.

A segurança tem de ser prioritária, para evitar o que está
acontecendo em São Paulo, onde a população está acuada e
temerosa pelos atos de terrorismo praticados pelos bandidos. A
Grande São Paulo está rendendo-se à ação dos marginais e do
narcotráfico. Esperamos que isso não aconteça em Minas.

E necessário investir na saúde, para evitar o fechamento dos nossos
hospitais. Estive com o Secretário Marcus Pestana, que disse que
venceria essa batalha.

Precisamos também continuar com o trabalho fantástico da
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Secretária Vanessa na educação. Isso é	retomada, pouco a
pouco, da economia e da confiança que	mineiro tem de ter no
Estado e em seus governantes.

Fico satisfeito com o pronunciamento de V Exa. e regozijo-me com
o povo de Conselheiro Lafaiete e da região, que tem um grande
Deputado na Casa, na pessoa de V. Exa., a quem conheço há muitos
anos. Um Deputado que fala pouco, mas, quando fala, mostra a
seriedade com que cumpre o mandato que o povo lhe confiou.
Parabéns, Deputado José Milton! Conte sempre com nosso apoio e
amizade para ajudá-lo a reconstruir nosso Estado e sua região.

O Deputado José Milton - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta, pelo
apoio e pelas palavras, que, vindos de V. Exa., um dos Deputados
mais atuantes desta Casa e grande representante do Norte de Minas,
só nos estimulam, fazendo com que nos sintamos mais
entusiasmados para continuarmos nosso trabalho.

Ao encerrar, quero dizer que a indústria de produção de insulina em
Montes Claros não só traz os benefícios da geração de emprego e do
aumento da arrecadação, como também dá ao nosso Pais a garantia
de abastecimento de insulina nacional, de alta tecnologia, aos milhões
de brasileiros diabéticos, que dela necessitam. Se não houvesse
investimento dessa natureza, estaríamos, seguramente, correndo
risco e precisando importar esse produto, devido ao crescente
aumento do número da população diabética. Portanto, trata-se de
investimento de alta repercussão, não apenas econômica, mas
também social.

Agradeço a atenção dos Deputados e digo, mais uma vez, que, com
certeza, por meio da força das ações do Poder Executivo e com o
apoio desta Assembléia, trabalhando com persistência e buscando
soluções inteligentes para os problemas que afligem o nosso povo,
poderemos alcançar futuro melhor para o nosso Estado e para a
nossa Nação. Ninguém tem dúvida de que um dos graves problemas
que enfrentamos, hoje, é o desemprego. Porém, só poderemos gerar
empregos se houver investimentos, produção de qualquer natureza e
também por meio das diversas indústrias que se estão implantando
em Minas Gerais.

Quero também parabenizar o Governador Aécio Neves pela sua
importante atitude política de, com a sua equipe, articular ações com
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os grandes grupos econômicos do Brasil, que estão voltando a
enxergar Minas Gerais como um Estado apropriado, seguro e
tranqüilo para os seus investimentos.

Em relação à infra-estrutura, questão levantada pelo Deputado
Carlos Pimenta, sabemos que há muito o que melhorar, como, por
exemplo, as estradas. Seguramente, ao longo de mais dois ou três
anos de mandato do nosso Governador, essas questões serão
equacionadas e serão criadas situações muito mais adequadas à
implementação desses grandes empreendimentos em nosso Estado.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, conforme V. Exa. pode
verificar, não há quórum para a continuação dos trabalhos. Diante
disso, gostaria que V. Exa. encerrasse esta reunião.

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio)- A Presidência verifica, de
plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 1° turno, por terem permanecido em ordem do dia
para discussão por quatro reuniões consecutivas, dos Projetos de Lei
nos 8,889 e 1.079/2003.

A Presidência informa que, no decorrer da discussão, foram
apresentadas ao Projeto de Lei n° 8/2003 os seguintes substitutivos e
emendas e que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha o projeto com os substitutivos e as emendas à Comissão
de Administração Pública, para parecer.

SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI N° 8/2003
SUBSTITUTIVO N°3

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

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

Da Qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público
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Art. 1 0 - Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII - as entidades desportivas e recreativas dotadas de escopo
empresarial.

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

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

histórico e artístico;
III - promoção gratuita da educação;
IV - promoção gratuita da saúde;
V - promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e

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

pobreza;
IX - experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos

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

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

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

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

XIII - fomento do esporte amador.
Parágrafo único - Para os fins deste artigo, a dedicação às

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

Art. 40 - Atendido o disposto no art. 30 desta lei, exige-se, ainda, para
se qualificarem como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por
estatutos cujas normas expressamente disponham sobre:

- a observância, para aplicação de recursos públicos e gestão dos
bens públicos, dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da economicidade, da razoabilidade e da
eficiência;

li - o mandato dos Conselheiros igual ou inferior a três anos;
Ml - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e

suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de
benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação
nas atividades da respectiva pessoa jurídica;

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

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

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

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

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

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

b) publicidade, por publicação em jornal de grande circulação e na
rede mundial de computadores, no encerramento do exercício fiscal,
do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da
entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS
e ao FGTS, colocando-as à disposição para exame de qualquer
cidadão;

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

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

IX - a finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de
investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das
próprias atividades, vedada a distribuição, entre os seus sócios ou
associados, Conselheiros, Diretores ou doadores, de eventuais
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades;

X - as atribuições da diretoria ou do Diretor;
XI - no caso de associação civil, a aceitação de novos associados,

na forma do estatuto;
XII - a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio

liquido em qualquer hipótese, mesmo em razão de desligamento,
retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

XIII - a natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área
de atuação.,

§ l' - E permitida a participação de servidores públicos ou
ocupantes de funções públicas na composição de conselho fiscal de
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vedada a
percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer título.

§ 20 - Os Conselheiros ou Diretores de Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público não poderão ser parentes consangüíneos ou
afins até o terceiro grau do Governador do Estado, do Vice-
Governador, de Secretário de Estado, Senador e Deputados Federal e
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Estadual.

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

- estatuto registrado em cartório;
II - ata de eleição da atual diretoria;
III - balanços patrimoniais e demonstrativo dos resultados

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

exercícios;
V - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Art. 60 - Recebido o requerimento previsto no art. 5 0 desta lei, a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão decidirá, no prazo de
trinta dias.

§ 1° - No caso de deferimento, a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, no prazo de quinze dias, emitirá certificado de
qualificação da requerente como OSCIP, dando publicidade do ato no
órgão de imprensa oficial do Estado.

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

§ 3° - O pedido de qualificação somente será indeferido quando:
- a requerente se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 2°

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

40 desta lei;
III - a documentação apresentada estiver incompleta.
§ 40 - O deferimento da qualificação importa o reconhecimento da

utilidade pública da entidade requerente, para todos os fins de direito,
e a credencia a participar de processos seletivos para celebração de
termos de parceria com o poder público no âmbito das atividades
indicadas no seu estatuto social.

§ 50 - O deferimento do título de Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público não importará o reconhecimento às entidades
qualificadas de qualquer espécie de prerrogativa de direito público,
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material ou processual, bem como qualquer espécie de delegação
de atribuições reservadas ao poder público.

Art. 70 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade
sindical, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas do
Ministério Público, desde que amparados por evidências de erro ou
fraude, são parte legítima para requerer, judicial ou
administrativamente, a perda da qualificação como OSCIP.

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

§ 20 - a perda da qualificação como OSCIP importará a rescisão do
termo de parceria.

CAPITULO II
Do Fomento às Atividades

Art. 80 - As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
serão destinados recursos orçamentários e, eventualmente, bens
públicos necessários ao cumprimento do termo de parceria,
ressalvadas as hipóteses de inadimplência com o poder público ou de
descumprimento das condições objeto de acordo.

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

§ 20 - Os bens de que trata este artigo serão destinados às
entidades parceiras, mediante permissão de uso, consoante cláusula
expressa no termo de parceria.

Art. 90 - Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser
permutados por outros de igual ou maior valor, condicionado a que os
novos bens integrem o patrimônio do Estado.

Parágrafo único - A permuta de que trata este artigo dependerá de
prévia avaliação do bem e expressa autorização do poder público.

Art. 10 - E facultada ao Poder Executivo a cessão especial de
servidor civil para as Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público, com ou sem ônus para a origem, observado o disposto no §
13 do art. 14 da Constituição Estadual.

§ 1 0 - Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de
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origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a
ser paga pela OSCIP.

§ 20 - Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária
permanente por OSCIP a servidor cedido com recursos provenientes
do termo de parceria, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao
exercício de função temporária de direção e assessoria.

§ 3° - O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer
jus no órgão de origem.

§ 4° - Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados
ao custeio do termo de parceria parcela de recursos para compensar
desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa
da necessidade pela OSCIP.

§ 5° - As OSCIPs poderão admitir em seu quadro de pessoal, sob o
regime da Consolidação das Leis do Trabalho, servidores públicos do
Estado, de qualquer dos Poderes, autarquias e fundações que se
encontrem afastados de suas atividades, para trato de interesse
particular nos termos do art. 179 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952.

Art. 11 - As entidades qualificadas como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público ficam equiparadas para todos os
efeitos, enquanto perdurar a qualificação, às entidades reconhecidas
de interesse social e de utilidade pública ou qualificadas como
organização social.

Art. 12 - São extensíveis, no âmbito do Estado, os efeitos dos arts.
8°, § 2°, e 11, para as entidades qualificadas como organizações
sociais ou Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios do
Estado de Minas Gerais, quando houver reciprocidade, e desde que a
legislação local não contrarie as normas gerais emanadas pela União
sobre a matéria, os preceitos desta lei e a legislação específica de
âmbito estadual.

Art. 13 - A absorção de atividades e serviços por Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público observará os seguintes
preceitos:

- a desativação das unidades será realizada mediante inventário de
seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem
como dos contratos e dos convênios, com a adoção de providências
dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a
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cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em
cada caso;

II - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza,
destinados às unidades absorvidas, serão utilizados no processo de
inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades
sociais até a assinatura do termo de parceria;

III - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários poderá
ser reprogramada, mediante abertura de créditos suplementares pelo
Poder Executivo, em decorrência de anulação de créditos, para o
órgão estatal parceiro, para o fomento das atividades sociais,
assegurada a liberação periódica do respectivo desembolso financeiro
para a OSCIP.

Parágrafo único - A absorção pelas Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público das atividades das unidades se efetivará
mediante a celebração de termo de parceria, na forma do art. 15.

CAPITULO III
Do Termo de Parceria

Art. 14 - Fica instituído o termo de parceria, assim considerado o
ajuste passível de ser firmado entre o poder público e as entidades
qualificadas como OSCIPs, destinado à formação de vínculo de
cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das
atividades de interesse público previstas no art. 3 0 desta lei.

Art. 15 - O termo de parceria, firmado entre o poder público e as
OSCIPs, discriminará os direitos, as responsabilidades e as
obrigações das partes signatárias.

§ 1°-a celebração do termo de parceria será precedida de:
- comprovação pela OSCIP da sua regularidade fiscal, de

suficientes condições de exercício das atividades que definem o seu
objeto social, de apresentação das certidões negativas de débitos
junto ao INSS e ao FGTS e de relatório circunstanciado das atividades
sociais desempenhadas pela entidade no exercício imediatamente
anterior à apresentação de proposta do termo de parceria;

II - processo seletivo, quando houver possibilidade de mais de uma
entidade qualificada prestar os serviços sociais objeto do fomento.

§ 2° - No caso de impossibilidade de execução do inciso II do § 1°, a
celebração do termo de parceria será precedida de publicação de
minuta de termo de parceria e de convocação pública para as
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entidades interessadas, através do "Minas Gerais", para que todas
as interessadas em celebrá-lo possam se apresentar.

§ 30 - O termo de parceria deverá conter, na íntegra entre outras,
cláusulas que disponham sobre:

- objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho;
II - estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os

respectivos prazos de execução ou cronogramas;
III - previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de

desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de resultados;
IV - previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu

cumprimento, estipulando, item por item, as categorias contábeis
usadas pela organização, e detalhamento das remunerações e dos
benefícios de pessoal a serem pagos com recursos oriundos ou
vinculados ao termo de parceria a seus Diretores e empregados;

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

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

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

Art. 16 - A execução do objeto do termo de parceria será
acompanhada e fiscalizada por órgão do poder público da área de
atuação correspondente à atividade fomentada.

§ 1 0 - Os resultados atingidos com a execução do termo de parceria
devem ser analisados por comissão de avaliação, composta de
comum acordo entre o órgão parceiro e a OSCIP, que incluirá
representante indicado pela Secretaria de Estado de Planejamento e
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Gestão.

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

§ 30 - Os termos de parceria destinados ao fomento de atividades
nas áreas de que trata esta lei estarão sujeitos aos mecanismos de
controle social previstos na legislação.

§ 40 - A comissão de avaliação poderá determinar ações ou medidas
à direção da OSCIP com vistas a preservar o interesse público nas
aplicações de recursos, nos termos do regulamento desta lei.

Art. 17 - E lícita a vigência simultânea de um ou mais termos de
parceria, ainda que com o mesmo órgão estatal, de acordo com a
capacidade operacional da Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público.

Art. 18 - Os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na
utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização
parceira, darão imediata ciência do fato ao Tribunal de Contas e ao
Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 19- Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 18 desta lei,
havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de
origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao
Ministério Público e à Procuradoria-Geral do Estado, para que
requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos
bens da entidade e o seqüestro dos bens de seus dirigentes, bem
como de agente público ou terceiro que possam haver enriquecido
ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras
medidas consubstanciadas na Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, e
na Lei Complementar n°64, de 18 de maio de 1990.

§ 1° - O pedido de seqüestro será processado de acordo com o
disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.

§ 20 - Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e
o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo
demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados
internacionais.

§ 30 - Até o término da ação, o poder público permanecerá como
depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis
e velará pelo prosseguimento das atividades sociais da OSCIP.
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Art. 20 - A OSCIP fará publicar, no prazo máximo de trinta dias

contados da assinatura do termo de parceria, regulamento próprio,
contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras
e serviços, bem como para compras com o emprego de recursos
provenientes do poder público, observados os princípios estabelecidos
no inciso 1 do art. 4 0 desta lei.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 21 - E vedada às entidades qualificadas como OSCIPs a
participação em campanhas de interesse político-partidário ou
eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.

Art. 22 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
permitirá, mediante requerimento dos interessados, acesso a todas as
informações pertinentes às OSCIPs.

Ad. 23 - As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos
qualificadas com base em outros diplomas legais poderão qualificar-se
como OSCIPs, observados os requisitos estabelecidos nesta lei.

Art. 24 - Caso a organização adquira bem imóvel com recursos
provenientes da celebração do termo de parceria, ele será gravado
com a cláusula de inalienabilidade.

Art. 25 - Os empregados contratados por Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público não guardam vínculo
empregatício com o poder público, inexistindo também qualquer
responsabilidade relativamente às obrigações, de qualquer natureza,
assumidas pela OSCIP.

Art. 26 - Os prazos previstos nos arts. 1°, 5°, III e IV, não serão
exigidos durante dois anos a contar da publicação desta lei.

Art. 27 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: E notório que a responsabilidade social não mais

pertence exclusivamente ao Estado. O terceiro setor é importante
parceiro para a solução, o fomento e o financiamento de programas
com objetivo de dirimir os problemas sociais. Cada vez mais, a
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iniciativa privada participa de programas sociais dentro ou fora de
suas empresas procurando construir uma sociedade mais justa e
fraterna.

A sociedade é um elemento importantíssimo nas políticas públicas
brasileiras. Já não se pode falar de ação social sem se levarem em
conta os voluntários, as empresas e as OSCIPs e outros parceiros
que lutam lado a lado com o Estado para construir um País melhor.

O substitutivo é uma alternativa de regulamentação das instituições
do chamado terceiro setor - pessoas jurídicas de direito privado que
têm como objeto social a dedicação a finalidades públicas, sem fins
lucrativos, as quais são constituídas por pessoas físicas e funcionam
como auxiliares do Estado na promoção de atividades de conteúdo
social relevante.

SUBSTITUTIVO N°4
Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs
- e dá outras providências.

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

Da Qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público
Seção 1

Dos Requisitos
Art. 1° - Pode qualificar-se como Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público - OSCIP - a pessoa jurídica de direito privado sem
fins lucrativos constituída e em atividade há, pelo menos, dois anos,
nos termos da lei civil, cujos objetivos sociais e normas estatutárias
atendam aos requisitos previstos nesta lei.

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

§ 20 - A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado
ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta lei.
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Art. 20 - A qualificação instituída por esta lei será conferida,

observado o princípio da universalidade, à pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos cujos objetivos sociais consistam na
promoção de, pelo menos, uma das seguintes atividades:

- cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
II - educação gratuita;
'III - segurança alimentar e nutricional;
IV - defesa, preservação e conservação do meio ambiente, gestão

de recursos hídricos e desenvolvimento sustentável;
V - trabalho voluntário;
VI - desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
VII - experimentação não lucrativa de novos modelos

socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio,
emprego e crédito;

VIII - defesa dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos
e assessoria jurídica gratuita;

IX - defesa da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da
democracia e de outros valores universais;

X - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias, produção
e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos;

Xl - fomento do esporte amador.
§ 1 0 - Para os fins deste artigo, a entidade deverá demonstrar a

dedicação às atividades nele previstas mediante a comprovação da
execução direta de projetos, programas ou planos de ação correlatos,
ou, ainda, pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras
organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que
atuem em áreas afins, na forma do regulamento.

§ 20 - A qualificação prevista neste artigo deverá ser renovada a
cada cinco anos, na forma do regulamento.

Art. 30 - Além do disposto no ad 20 desta lei, exige-se, ainda, para a
qualificação como OSCIP, que a pessoa jurídica interessada seja
regida por estatuto cujas normas prevejam:

- a observância, para aplicação de recursos púbicos e gestão dos
bens públicos, dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da economicidade, da razoabilidade e da
eficiência;

II - a duração do mandato dos conselheiros igual ou inferior a três
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anos;

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

IV - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente dotado de
competência para emitir parecer sobre relatórios de desempenho
financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas,
com a finalidade de subsidiar as atividades dos organismos superiores
da entidade;

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

VI - a transferência, na hipótese de a pessoa jurídica perder a
qualificação instituída por esta lei, do respectivo acervo patrimonial,
adquirido com recursos públicos durante o período em que tiver
perdurado aquela qualificação, bem como os excedentes financeiros
decorrentes de suas atividades, oriundos do termo de parceria, ao
Estado;

VII - remuneração, se houver, para os administradores, gerentes ou
Diretores limitada ao valor da remuneração de cargo ou função
equivalente no órgão público da área de atuação correspondente à
atividade fomentada.

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

a) obediência aos princípios fundamentais de contabilidade e às
normas brasileiras de contabilidade;

b) publicidade, mediante divulgação em jornal de grande circulação
e na rede mundial de computadores, por ocasião do encerramento do
exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações
financeiras da entidade e das certidões negativas de débito junto ao
INSS e ao FGTS, colocando-as à disposição para exame de qualquer
cidadão;

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

d) prestação de contas de todos os recursos e bens de origem
pública recebidos pela OSCIP, conforme determinam o art. 73 e
seguintes da Constituição do Estado;

IX - finalidade não lucrativa da entidade, com a obrigatoriedade de
investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das
próprias atividades, vedada a distribuição, entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, Diretores ou doadores, de eventuais
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades;

X - atribuições da diretoria ou do Diretor;
XI - aceitação de novos associados, na forma do estatuto, no caso

de associação civil;
XII - proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio

líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento,
retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

XIII - natureza social dos objetivos da entidade relativos à respectiva
área de atuação.

§1 0 - Os conselheiros ou dirigentes de OSCIP não poderão ser
parentes consangüíneos ou afins até o 3 0 grau do Governador ou do
Vice-Governador do Estado, de Secretário de Estado, de Senador ou
de Deputado Federal ou Estadual.

§ 2° - E vedada a participação de agentes públicos, a qualquer título,
em cargos diretivos da entidade privada sem fins lucrativos qualificada
como OSCIP.

Art. 4° - Não podem qualificar-se como OSCIPs, ainda que se
dediquem às atividades descritas no art. 2 0 desta lei:

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

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

credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;
IV - as organizações partidárias e assemelhadas e suas fundações;
V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens

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

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

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

IX - as cooperativas;
X - as fundações públicas;
XI - as organizações creditícias que tenham qualquer tipo de

vinculação com o sistema financeiro nacional, referidas no art. 192 da
Constituição da República;

XII - as entidades desportivas	recreativas dotadas de fim
empresarial.

XIII - As Organizações Sociais.
Seção II

Dos Procedimentos
Art. 50 - A qualificação como OSCIP será solicitada pela entidade

interessada ao Secretário de Estado do Planejamento e Gestão, por
meio de requerimento escrito, instruído com cópias autenticadas dos
seguintes documentos:

- estatuto registrado em cartório;
II - ata de eleição da diretoria;
III - balanços patrimoniais e demonstrativo dos resultados

financeiros dos dois anos anteriores;
IV - declaração de isenção do Imposto de Renda dos dois exercícios

anteriores;
V - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Art. 60 - Recebido o requerimento previsto no art. 50 desta lei, a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão sobre ele decidirá no
prazo de trinta dias.

§ 1 1 - No caso de deferimento, a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, no prazo de quinze dias, emitirá certificado de
qualificação da requerente como OSCIP, dando publicidade do ato no
órgão de imprensa oficial do Estado.

§ 20 - Indeferido o pedido, a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, no prazo referido no § 1° deste artigo, fará publicar no órgão
de imprensa oficial do Estado as razões do indeferimento.

§ 3° - O pedido de qualificação será indeferido quando:
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- a requerente se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 40
desta lei;

II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 2 0 e
30 desta lei;

III - a documentação apresentada estiver incompleta.
§ 40 - O deferimento do título de OSCIP não importa no

reconhecimento, à entidade qualificada, de prerrogativa de direito
público, material ou processual, nem de delegação de atribuições
reservadas ao poder público.

Seção III
Do Controle

Art. 70 - As pessoas jurídicas qualificadas como OSCIPs nos termos
desta lei serão submetidas à fiscalização do Ministério Público, no
exercício de suas competências legais, e ao controle externo da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que o exercerá
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 80 - Perderá a qualificação como OSCIP a entidade que:
- dispuser de forma irregular dos recursos públicos que lhe forem

destinados;
II - incorrer em irregularidade fiscal ou trabalhista;
III - deixar de apresentar à Comissão de avaliação os comprovantes

de regularidade trabalhista e previdenciária a que se refere o inciso II,
do art. 16.

IV - descumprir o disposto nesta lei.
Art. 90 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade

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

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

§ 20 - A perda da qualificação como OSCIP importará na rescisão do
termo de parceria.

Capítulo II
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Do Fomento às Atividades

Art. 10 - As OSCIPs serão destinados recursos orçamentários e,
eventualmente, bens públicos necessários ao cumprimento do termo
de parceria, ressalvadas as hipóteses de inadimplência com o poder
público ou de descumprimento das condições objeto do acordo.
§ l O - Os bens de que trata este artigo serão destinados às

entidades parceiras, dispensada a licitação, mediante permissão de
uso, consoante cláusula expressa no termo de parceria.

§ 20 - Caso a OSCIP adquira bem imóvel com recursos provenientes
da celebração do termo de parceria, este será gravado com a cláusula
de inalienabilidade.

Art. 11 - Os bens móveis públicos permitidos para uso da OSCIP
poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, os quais
integrarão o patrimônio do Estado.

Parágrafo único - A permuta de que trata este artigo dependerá de
prévia avaliação do bem e de expressa autorização do poder público.

Art. 13 - As OSCIPs não absorverão atividades e serviços do poder
público mediante a celebração de termo de parceria, atuando, tão-
somente, de forma a complementar às ações do Estado.

Capítulo III
Do Termo de Parceria

Seção 1
Dos Requisitos

Art. 14 - Fica instituído o termo de parceria, instrumento de direito
público, de caráter contratual, o ajuste passível de ser firmado entre o
poder público e as entidades qualificadas como OSCIPs, destinado à
formação de vínculo de cooperação entre as partes para a execução
das atividades de interesse público previstas no art. 2 0 desta lei.

Ad. 15 - O termo de parceria firmado entre o poder público e a
OSCIP discriminará os direitos, as responsabilidades e as obrigações
das partes signatárias.

Parágrafo único - O termo de parceria disporá, ainda, sobre:
- o objeto social da entidade, com a especificação de seu programa

de trabalho;
II - a especificação técnica detalhada do bem, do projeto, da obra ou

do serviço a ser obtido ou realizado;
III - as metas e os resultados a serem atingidos pela entidade e os
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respectivos prazos de execução ou cronogramas;
IV - os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem

utilizados mediante a incorporação de indicadores de resultados;
V - a previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu

cumprimento, estipulando, item por item, as categorias contábeis
usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e dos
benefícios de pessoal a serem pagos a seus diretores e empregados
com recursos oriundos ou vinculados ao termo de parceria;

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

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

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

§ 20 - Os créditos orçamentários assegurados às OSCIPs serão
liberados de acordo com o cronograma de desembolso previsto no
termo de parceria.

§ 30 - E lícita a vigência simultânea de um ou mais termos de
parceria, ainda que com o mesmo órgão estatal, de acordo com a
capacidade operacional da OSCIP.

§ 40 - Aplica-se a Lei Federal n° 8.666, de 1993, às aquisições e
contratações de obras e serviços feitos pelas OSCIPs com recursos
públicos.

Art. 16- A celebração do termo de parceria será precedida de:
- aprovação dos conselhos de políticas públicas das áreas de

atuação da entidade;
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li - comprovação, pela OSCIP, da sua regularidade fiscal, de

suficientes condições para o exercício das atividades que constituem
o seu objeto social e apresentação das certidões negativas de débitos
junto ao INSS e ao FGTS e de relatório circunstanciado das atividades
sociais desempenhadas pela entidade no exercício imediatamente
anterior à apresentação da proposta do termo de parceria;

§ 1° - Quando houver possibilidade de mais de uma entidade
qualificada prestar os serviços sociais objeto do fomento, será
realizado processo seletivo por meio de concurso de projetos.

§ 20 - No caso de impossibilidade de execução do disposto no § P
deste artigo, a celebração do termo de parceria será precedida de
publicação, no órgão de imprensa oficial do Estado, de minuta de
termo de parceria e de convocação pública para apresentação das
entidades interessadas.

Seção II
Do Processo Seletivo

Art. 17 - A escolha da OSCJP para a celebração do termo de
parceria será feita por meio da publicação, pelo órgão estatal parceiro,
de edital de concurso de projetos parceiro, para a obtenção de bens e
serviços e para a realização de atividades, eventos, consultorias,
cooperação técnica e assessoria.

Art. 18 - Do edital do concurso constarão, entre outras, informações
sobre:

- especificação técnica do objeto do termo de parceria;
II - prazos, condições, forma e local de apresentação das propostas;
III - critérios de seleção e julgamento das propostas;
IV - pontuação pertinente a cada item da proposta ou projeto;
V - datas do julgamento e data provável de celebração do termo de

parceria; e
VI - valor máximo a ser desembolsado pelo Estado.
Art. 19 - Para participar do processo seletivo, a OSCIP deverá

apresentar ao órgão estatal parceiro seu projeto técnico com o
detalhamento dos custos a serem realizados na sua implementação.

Art. 20 - Na seleção e no julgamento dos projetos, levar-se-ão em
conta:

- o mérito do projeto apresentado e sua adequação ao edital;
11 - a capacidade técnica e operacional da entidade candidata;
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III - a adequação entre os meios sugeridos, seus custos,

cronogramas e resultados;
IV - o ajustamento da proposta às especificações técnicas;
V - a regularidade jurídica e institucional da OSCIP;
VI - a análise dos documentos exigidos conforme decreto do Poder

Executivo;
VII - cronograma de desembolso, com os respectivos valores,

referentes aos gastos com pessoal da entidade.
Art. 21 - O órgão estatal parceiro designará a comissão julgadora do

concurso, que será composta, no mínimo, por um membro do Poder
Executivo e um especialista indicado pelo conselho de políticas
públicas da área de atuação objeto do termo de parceria.

§ 1° - O trabalho da comissão de que trata o "capuV' não será
remunerado.

§ 20 - A comissão poderá solicitar ao órgão estatal parceiro
informações adicionais sobre os projetos.

§ 3° - A comissão classificará as propostas das OSCIPs, obedecidos
os critérios estabelecidos em decreto do Poder Executivo e no edital
do concurso.

Art. 22 - A comissão julgadora apresentará, na presença dos
concorrentes, os resultados, devidamente fundamentados e
justificados, indicando os aprovados.

§ 1° - Caberá recurso administrativo contra a decisão da comissão
julgadora no prazo de cinco dias contados da apresentação dos
resultados, a qual deverá reexaminar a matéria no prazo máximo de
cinco dias, quando apresentará o resultado definitivo.

§ 20 - O órgão estatal parceiro não poderá celebrar outros termos de
parceria com o mesmo objeto, sem antes finalizar o processo iniciado
pelo concurso.

§ 30 - Após o anúncio público do resultado do concurso, o órgão
estatal parceiro o homologará, sendo imediata a celebração dos
termos de parceria, respeitada a ordem de classificação dos
aprovados.

Seção III
Do Acompanhamento e da Fiscalização

Art. 23 - A execução do objeto do termo de parceria será
acompanhada e fiscalizada por órgão do poder público afeto à área de
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atuação correspondente à atividade fomentada e pelos conselhos
de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação.

§ 1° - Os resultados atingidos com a execução do termo de parceria
devem ser analisados, semestralmente, por comissão de avaliação,
composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a OSCIP, que
incluirá representante indicado pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e pelos conselhos de políticas públicas das
áreas correspondentes de atuação.

§ 2° - A comissão encaminhará relatório semestral sobre a avaliação
realizada à autoridade competente e ao conselho de política pública
da área correspondente de atuação.

§ 30 - Os termos de parceria destinados ao fomento de atividades
nas áreas de que trata esta lei estarão sujeitos aos mecanismos de
controle social previstos na legislação.

§ 40 - o órgão do poder público previsto no "caput" poderá, na forma
do termo de parceria, designar supervisor para participar, com ou sem
poder de veto, de decisões da entidade fomentada relativas ao termo
de parceria.

§ 50 - A comissão de avaliação serão apresentados, no mínimo a
cada seis meses, os comprovantes de regularidade trabalhista e
previdenciária da entidade parceira.

Art. 24 - Os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na
utilização, pela organização parceira, de recursos ou bens de origem
pública, darão imediata ciência do fato ao Tribunal de Contas e ao
Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 25 - Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 24 desta lei,
havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de
origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao
Ministério Público e à Advocacia-Geral do Estado, para que requeiram
ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da
entidade e o seqüestro dos bens de seus dirigentes, bem como de
agente público ou terceiro, que possam haver enriquecido ilicitamente
ou causado dano ao património público, além de outras medidas
consubstanciadas na Lei Federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992, e
na Lei Complementar Federal n°64, de 18 de maio de 1990.

§ 1 0 - 0 pedido de seqüestro será processado de acordo com o
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disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.

§ 20 - Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e
o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo
demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados
internacionais.

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

Art. 26 - A OSCIP fará publicar, no prazo máximo de trinta dias
contados da assinatura do termo de parceria, regulamento próprio,
contendo os procedimentos a serem adotados para a contratação de
obras e serviços, bem como para compras com o emprego de
recursos provenientes do poder público, observados os princípios
estabelecidos no inciso 1 do art. 3 0 desta lei.

Capítulo IV
Disposições Finais e Transitórias

Art. 27 - E vedada à entidade qualificada como OSCIR qualquer tipo
de participação em campanha de interesse político-partidário ou
eleitoral.

Art. 28 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
permitirá, mediante requerimento dos interessados, acesso a todas as
informações pertinentes às OSCIPs.

Art. 29 - As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos
qualificadas com base em outros diplomas legais poderão qualificar-se
como OSCIPs, observados os requisitos estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às entidades
qualificadas como Organizações Sociais.

Art. 30 - Os empregados contratados por OSCIP não guardam
qualquer vínculo empregatício com o poder público, inexistindo
também qualquer responsabilidade relativamente às obrigações, de
qualquer natureza, assumidas pela OSCIP, resguardada a
responsabilidade solidária do agente público responsável pelo termo
de parceria com o descumprimento de obrigações trabalhistas
decorrentes do termo de parceria.

Art. 31 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 33 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Rogério Correia

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 8/2003
EMENDA N°2

Acrescente-se ao projeto de lei em epígrafe, onde convier, o
seguinte artigo:

"Art. .... - Independentemente do objeto do termo de parceria a ser
firmado entre o poder público e as entidades qualificadas como
OSCIPs, fica aquele obrigado a instaurar processo licitatório, nos
termos do art. 37, XXI, da Constituição da República, assegurando
prazo para que as entidades da sociedade civil interessadas em
participar do certame possam ser qualificadas como OSCIPs,
obedecidos os critérios estabelecidos nesta lei."

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: O projeto de lei em epígrafe não se refere à forma

como serão escolhidas as OSCIPs, quando mais de uma delas se
interessar em firmar termo de parceria com o poder público. Para
garantir-se a impessoalidade na escolha das entidades que firmarão
termo de parceria com o poder público e ater-se ao previsto no art. 37,
XXI, da Constituição da República, a forma mais adequada para essa
escolha é a instauração de processo licitatório, no qual será publicado
edital definindo os direitos e deveres das partes que firmarem o termo
de parceria. Um projeto substitutivo a este, proposto para discussão
pela Liderança da maioria, menciona que essa escolha será feita por
"processo seletivo". Como essa figura jurídica não foi criada ou
regulamentada na legislação estadual, é mais oportuno deixar claro a
forma de escolha das OSClPs, e, por essa razão, conto com os
Deputados desta Casa para aperfeiçoarmos as linhas gerais deste
importante projeto.

EMENDA N°3
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - A celebração do termo de parceria será precedida de

consulta aos Conselhos de Políticas Públicas.".
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2003.
Marília Campos
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Justificação: O Projeto de Lei n° 8/2003, que trata das OSCIP5,

autoriza a realização de termos de parcerias com entidades da
sociedade civil, em áreas em que já existe legislação acerca da
formação de conselhos que deliberam sobre políticas públicas
setoriais. E o caso, por exemplo, da política de assistência social e do
Conselho da Assistência Social previsto na Lei n° 8.742, de 1993, -
LOAS. Se admitirmos a realização de políticas setoriais de assistência
social com entidades da sociedade civil sem a deliberação dos
conselhos, estaremos ferindo as diretrizes traçadas pela Constituição
da República acerca da gestão democrática das políticas sociais, bem
como a farta legislação existente sobre a matéria. Conto com os
Deputados desta Casa para a aprovação desta emenda a este
projeto.

EMENDA N°4
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. ... - A execução do objeto do termo de parceria será

acompanhada e fiscalizada por órgão do poder público da área de
atuação correspondente à atividade fomentada e pelos Conselhos de
Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes,
em cada nível de Governo.".

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: Assim como deve ocorrer na celebração dos termos de

parceria, os Conselhos de políticas públicas setoriais devem participar
do acompanhamento da execução dos referidos termos, bem como de
sua fiscalização. Essa emenda visa a garantir a inserção dos
conselhos em todo o processo de implementação de parcerias entre a
administração pública e as entidades da sociedade civil organizada.
Como a Constituição da República possui normas acerca da gestão
democrática das políticas setoriais, regulamentada por farta legislação
existente acerca da formação de conselhos, conto com o apoio dos
Deputados desta Casa para resguardar a participação dos conselhos
na execução e fiscalização das políticas públicas nas áreas de
atuação correspondentes àquelas que serão executadas pelas
OSC 1 Ps.

EMENDA N° 5
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

rÁ
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"Ad..... - A celebração do termo de parceria será precedida de

licitação, quando houver possibilidade de mais de uma entidade
qualificada prestar os serviços sociais objeto do fomento pela
administração pública.".

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003.
Manha Campos
Justificação: A previsão da licitação como forma de escolha das

entidades que executarão as atividades do Estado garante a
observância do princípio da impessoalidade administrativa. O projeto
de lei em epígrafe não se refere à forma como serão escolhidas as
OSCIPs quando mais de uma delas se interessar em firmar termo de
parceria com o poder público. Visando garantir a impessoalidade na
escolha das entidades que firmarão termo de parceria com o poder
público, e, em consonância com o previsto no art. 37, XXI, da
Constituição da República, a forma mais adequada para esssa
escolha é a instauração de processo hicitatónio, no qual será publicado
edital definindo os direitos e deveres das partes que firmarem o termo
de parceria.

EMENDA N°6
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. .... - O deferimento da qualificação não importa o

reconhecimento da utilidade pública da entidade requerente e a
credencia a participar dos processos hicitatónios para celebração de
termos de parceria com o poder público no âmbito das atividades
indicadas no seu estatuto social.".

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: Para o reconhecimento da utilidade pública de uma

entidade da sociedade civil é necessário que os seus dirigentes não
sejam remunerados pelos cargos que ocupam. Essa exigência não é
requerida para os dirigentes das OSCIPs. Se o deferimento da
qualificação como OSCIP importasse o reconhecimento da utilidade
pública da entidade requerente, estaríamos criando, perante a
legislação mineira, dois tipos diversos de entidades de utilidade
pública: aquelas em que seus dirigentes não podem ser remunerados
e outras em que essa remuneração é permitida. A qualificação como
OSCIF tem somente o condão de permitir a participação dessas
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entidades nos processos licitatórios visando a celebração de
termos de parceria com o poder público no âmbito das atividades
indicadas no seu estatuto social.

EMENDA N°7
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - As entidades qualificadas como Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs - não se equiparam,
para efeitos tributários e de dispensa de licitação, enquanto perdurar a
qualificação, às entidades reconhecidas de interesse social e de
utilidade pública ou qualificadas como Organização Social.".

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: Há o problema da criação, na legislação mineira, de

dois tipos diversos de entidades de utilidade pública: aquelas em que
seus dirigentes não podem ser remunerados e as OSCIPs, em que
essa remuneração é permitida. Isso ficaria ainda mais complexo se as
OSCIPs tossem equiparadas também às entidades reconhecidas de
interesse social e de utilidade pública, bem como àquelas qualificadas
como Organização Social. O ideal é que cada uma dessas entidades
seja regida por regras próprias. Em primeiro lugar, para facilitar a
interpretação das normas jurídicas e, em segundo lugar, para evitar
conflitos normativos, visto que os critérios para obtenção de cada uma
das modalidades de qualificação - OSCIPs, OS, entidades de utilidade
pública e entidades de interesse público - são diferentes.

EMENDA N°8
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. ... - As OSCIP5 não poderão admitir em seu quadro de pessoal,

sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -,
servidores públicos do Estado, de qualquer dos Poderes, autarquias e
fundações que se encontrem afastados de suas atividades, para trato
de interesse particular nos termos do art. 179 da Lei n° 869, de 5 de
julho de 1952.".

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: E no mínimo imoral permitir que servidores que se

encontram afastados de suas atividades venham a ser contratados no
regime da CLT para exercerem atividades junto às OSCIPs. Dever-se-
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ia pensar, nesse caso, na alteração do projeto original inserindo a
possibilidade de cessão desses servidores, com sua anuência, para
trabalharem nas entidades da sociedade civil. Sendo possível a
cessão desses servidores às OSCIPs, torna-se um contra-senso
contratar servidores afastados de suas atividades. Além disso,
entendemos que os servidores que se encontram afastados de suas
atividades, para trato de interesse particular, não possuem
disponibilidade para realizar atividades no âmbito do Estado.

EMENDA N°9
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. ... - Fica vedada a permuta de bens móveis públicos permitidos

para uso por outros de igual ou maior valor, obrigando-se a OSCIP a
recompor o patrimônio do Estado em sua integralidade ou a responder
por perdas e danos.".

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: A possibilidade de permutar bens móveis públicos

permitidos para uso por parte das OSCIPs pode ocasionar a
dilapidação do patrimônio público. Isso não poderá ocorrer, é óbvio,
em virtude da permuta de bens móveis por outros de igual ou maior
valor, mas pelas dificuldades que podem ser encontradas no momento
de avaliação dos referidos bens.

EMENDA N°10
Dê-se ao inciso VI do art. 4 0 do Projeto de Lei n° 8/2003 a seguinte

redação:
Art. 40 - .................................................
VI - remuneração, se houver, para os administradores, gerentes ou

Diretores, limitada ao valor da remuneração de cargo ou função
equivalente no órgão
atividade fomentada.",

Sala das Reuniões,
Chico Simões
Justificação: O texto original propõe limitar o valor da remuneração

para os administradores, gerentes ou Diretores, quando houver, aos
valores praticados pelo mercado.

E de fundamental importância o objetivo do dispositivo de
estabelecer um parâmetro para a remuneração de possíveis

público da área de atuação correspondente à

2 de setembro de 2003.
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funcionários da entidade, pois, afinal, trata-se de remuneração a
ser paga com recursos públicos. No entanto, utilizar como limite os
valores praticados no mercado ainda é muito vago, podendo significar
uma remuneração muito superior àquela praticada pelo setor público
na mesma área de atuação, o que não seria justo. Propomos que seja
garantida a equivalência com a remuneração praticada no órgão
público correspondente à atividade fomentada.

EMENDA N° 11
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
Art. .... - Os empregados contratados por OSCIPs não guardam

qualquer vínculo empregatício com o poder público, inexistindo
qualquer responsabilidade relativamente às obrigações, de qualquer
natureza, assumidas pela OSCIP, resguardada a responsabilidade
solidária do agente público responsável pelo Termo de Parceria, com
o descumprimento de obrigações trabalhistas decorrentes do Termo
de Parceria.".

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2003.
Chico Simões
Justificação: O repasse de recursos públicos para serem

administrados por uma entidade privada é um ato que exige muita
responsabilidade do agente público que a assumiu. Existe todo um
arcabouço legal constituído para controlar e fiscalizar a boa aplicação
de recursos públicos, que não podem ser burlados por meio do
repasse a uma entidade privada, que não se submete às mesmas
normas. Daí a importância de se responsabilizar solidariamente o
agente público que tomar essa decisão, revestindo-a da importância
que merece.

EMENDA N°12
Acrescente, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. ... - E vedada a participação de agentes públicos, a qualquer

título, em cargos diretivos da entidade privada sem fins lucrativos
qualificada como OSCIP.".

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2003.
Marília Campos
Justificação: Esta emenda tem por escopo impedir que os agentes

públicos tenham participação nos cargos diretivos das OSCIP5. Como
se tratam de entidades privadas de interesse público sem fins
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lucrativos, a exclusão de servidores dos cargos diretivos das
OSCIPs evitaria as ingerências políticas na sua atuação, bem como
traria maior isenção e impessoalidade no exercício de suas funções.

EMENDA N°13
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12- As entidades qualificadas como OSCIPs, de que trata esta

lei, não se equiparam nem equivalem às entidades qualificadas como
Organização Social - OS.

§ 1° - As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
qualificadas com base em outros diplomas legais, excetuando-se as
qualificadas como Organizações Sociais, poderão qualificar-se como
OSCIPs desde que atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei,
sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas
qualificações.

§ 20 - As entidades qualificadas como OSCIP5 terão os mesmos
direitos tributários concedidos às entidades reconhecidas de utilidade
pública ou interesse público estadual.

§ 30 - As entidades qualificadas como OSCIPs, enquanto perdurar a
qualificação, mesmo mantendo simultaneamente outro diploma legal,
não estão dispensadas de licitação, devendo-se aplicar as regras da
Lei Federal n° 8.666193, quando se tratar de aquisições e
contratações de obras ou serviços com recursos públicos.".

Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: O que se pretende com essa emenda é não permitir

que títulos jurídicos distintos, concedidos às entidades com finalidades
diversas, sejam equiparados ou equivalentes, principalmente porque a
concessão desses diplomas jurídicos se dão de formas materiais
distintas, com requisitos específicos e não comuns.

Quanto à proibição de uma Organização Social - OS -, se qualificar
como OSCIPs, como se não bastasse o exposto acima, respalda-se
ainda na vedação expressa do art. 2 0 , IX, da Lei Federal 9.790/99, que
dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, como OSCIPs. Ou seja, a pretensa lei estadual de
qualificação de OSCIPs, ora em tramitação como projeto, não pode
dispor de forma diversa do que dispõe a Lei Federal, que,
sabidamente, estabelece normas gerais a serem seguidas pelos
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demais ordenamentos jurídicos estadual e municipal.

Caso queira a administração pública estadual qualificar entidades
como OS, que seja, então, elaborado um novo ordenamento jurídico
que estabeleça diretrizes para tanto, como fez o Governo Federal, que
editou duas normas distintas: Lei n° 9.637/98 - OS e Lei n° 9.790/99 -
OSCIPs. O que não podemos permitir é que duas qualificações, para
fins distintos, sejam equivalentes ou confundidas.

Para melhor embasar nossa tese, citamos a seguir o Prof. Paulo
Modesto, que é membro do Ministério Público da Bahia, professor de
Direito Administrativo da UFBA e da UNIFACS, que em seu artigo
"Reforma do marco legal do terceiro setor no Brasil" afirma que
"existem também desvantagens que podem ser associadas ao
mecanismo de concessão de títulos jurídicos especiais a entidades do
terceiro setor. São efeitos perversos, efeitos eventuais ou não
desejados dessa técnica jurídica, mas que não podem ser
desconsiderados por completo. Para simplificar, vinculo-os às funções
básicas dos títulos jurídicos. Assim, ligado à função de certificação
surge a possibilidade de certificação indevida, realizada sem critério,
por ato administrativo ou lei casuística, como perversão de muitas
vezes difícil controle. A concessão graciosa e indevida do título pode
revelar tanto a frouxidão dos critérios utilizados para reconhecimento
do titulo pela autoridade competente quanto hipótese de clara fraude,
violação intencional do modelo legal geral na matéria. A reiteração de
certificações indevidas produz com o tempo uma erosão da
credibilidade do titulo, pois este deixa de servir efetivamente como
instrumento de identificação de um certo tipo de entidade, para ser
confundido com uma simples exigência legal. As entidades são
divididas em "autênticas" e "inautênticas", independentemente de
possuírem ou não o título, perdendo este em parte a sua função de
certificação, ao menos para fins simbólicos. A segunda desvantagem
da técnica, ou perversão possível do modelo, é o risco da
padronização excessiva de vantagens e obrigações legais para
entidades distintas. Isso ocorre quase inevitavelmente quando as
exigências para concessão do título são muito genéricas, isto é,
quando a lei não cuida de realizar distinções importantes e adota uma
formulação excessivamente abrangente. Neste caso, o título deixa de
ser visto como útil ou adequado por segmentos do terceiro setor,
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perdendo atratividade e estimulando a criação de novos títulos. A
terceira desvantagem da técnica de concessão de títulos é a margem
de insegurança jurídica que essa técnica embute. Na medida em que
a manutenção do título está condicionada geralmente ao cumprimento
continuado de certas exigências, que são periodicamente aferidas
pela autoridade competente, a entidade qualificada encontra-se
periodicamente sujeita a eventual ocorrência de desvios no sistema de
controle, com graves repercussões na sua condição jurídica enquanto
sujeito de direitos e obrigações. Esse problema ou risco é maior na
ausência de uma previsão normativa clara sobre o modo de
processamento do controle administrativo exigido para a continuidade
do titulo".

EMENDA N° 14
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
"Art. 11 - Fica vedada, a qualquer título, a cessão de servidor público

civil para as entidades qualificadas como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público de que trata esta lei.".

Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: Em princípio, o ordenamento jurídico estadual e

municipal não pode contrariar nem ir além que o previsto em norma
federal que estabeleça diretrizes gerais sobre um mesmo assunto.
Diante desse princípio do direito público, devemos observar que a
cessão de servidores públicos civis às OSCIP5 não está prevista na
Lei Federal n° 9.790, de 1999, que trata da mesma qualificação na
esfera federal. E sendo esta norma geral, enquadrada no art. 22,
XXVII, da Constituição Federal, que dispõe ser competência privativa
da União legislar sobre normas gerais de contratação, em todas as
modalidades, inclui-se aqui, portanto, qualquer parceria ou ajuste
realizada pela administração pública, não podendo a pretensa lei
estadual, por contrariar princípio constitucional, ceder, com ou sem
ônus para o Estado, servidores públicos civis às OSCIPs.

Mesmo tendo a administração pública estadual poder discricionário
e outras prerrogativas, no que se refere à competência de legislar,
esta somente o faz de forma concorrente ou suplementar às normas
federais, desde que não a contrarie ou disponha além do permitido.
No caso em questão, está claro que a Lei n° 9.790, de 1999, como
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demonstrado anteriormente, é norma geral; e que o projeto
estadual, caso seja aprovado como se pretende, estará afrontando de
forma absurda os princípios constitucionais brasileiros.

Chamamos, ainda, a atenção dos nobres parlamentares para a o
fato de que, ao ceder servidor público civil, estaríamos contribuindo
com o "desmonte" do Estado, o "esvaziamento" do Estado, o que, a
princípio, deveríamos combater de todas as formas.

Ao cedermos servidores públicos, técnicos altamente qualificados e,
principalmente, concursados às OSCIPs estaríamos desarticulando,
inevitavelmente, os recursos humanos de autarquias, órgãos e
entidades públicas, que, necessariamente, devem primar por uma
prestação de serviço público de qualidade e comprovada excelência.
E para que esta prestação de serviço de qualidade aconteça o Estado,
certamente, investe, e já investiu, na qualificação de seus servidores,
patrocinando cursos e especializações. Por isso, também, esses
servidores devem ser preservados na administração pública, para que
o Estado seja cada vez mais eficiente.

Outro ponto a ser considerado é que, se cedermos servidores
públicos às OSCIPs, não estaremos contribuindo com a geração
emprego em nosso Estado, política essa tão defendida pelo atual
Governo. Muito pelo contrário, estaríamos estrangulando ainda mais o
mercado de trabalho, que, evidentemente, necessita com urgência de
políticas de geração de emprego. Ou seja, a cessão de servidores às
OSCIPs deve ser altamente combatida, também, porque confronta,
obviamente, com a pretensão do Estado de, ao firmar parcerias,
conter custos e melhorar os serviços públicos.

EMENDA N°15
Dê-se ao inciso VI do art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 3°- ............................
VI - a transferência, na hipótese de a pessoa jurídica perder a

qualificação instituída por esta lei, do respectivo acervo patrimonial
disponível, adquirido com recursos públicos durante o período que
tiver perdurado aquela qualificação, bem como os excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, ao Estado;".

Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jã Moraes
Justificação: O que se pretende com esta emenda é que todo o
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acervo patrimonial, bem como os excedentes financeiros
decorrentes das atividades atribuídas às OSCIPs, que sejam
provenientes de recursos públicos, retornem diretamente ao Estado
quando a entidade perder a qualificação de OSCIP.

Tal medida é necessária uma vez que o Estado deve dar
prosseguimento às atividades atribuídas à OSCIP desqualificada, mas
que o faça de maneira democrática, abrindo nova seleção para que as
entidades interessadas possam se habilitar e concorrer.

O que não podemos admitir é a transferência de bens adquiridos
com recursos públicos a outra entidade sem a adoção de critérios
objetivos para tanto.

EMENDA N°16
Acrescente-se ao art. 4 0 os seguintes incisos
"Art. 40 - .................
XIII - as Organizações Sociais;
XIV - as fundações, sociedades civis ou associações de direito

privado criadas por órgão público ou por fundações públicas".
Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: O que se pretende com esta emenda é adequar a

pretensa legislação estadual à legislação federal.
A proibição de uma Organização Social - OS - qualificar-se como

OSCIP está respaldada pela Lei Federal n° 9.790, de 1999, em seu
art. 20 , IX, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, como OSCIPs. Assim como veda,
no inciso XII, a concessão da referida qualificação, às fundações,
sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão
público ou por fundações públicas.

Ou seja, o projeto de lei que trata da qualificação de OSCIPs ora em
tramitação não pode dispor de forma diversa da lei federal, que,
sabidamente, estabelece normas gerais a serem seguidas pelos
demais ordenamentos jurídicos estadual e municipal.

EMENDA N°17
Dê-se ao art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - ..................
§ 2 0 - Indeferido o pedido, a Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão, no prazo de quinze dias, dará ciência da decisão mediante
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publicação no órgão de imprensa oficial do Estado, podendo a
parte interessada recorrer da decisão no período de 15 dias contados
a partir da publicação.

§4° O deferiménto da qualificação de OSCIP credencia a entidade
a participar de processos seletivos para celebração de termos de
parceria com o poder público no âmbito das atividades indicadas no
art. 20 desta lei, desde que compatível com a finalidade disposta no
estatuto social da entidade requerente.

§ 60. 0 deferimento da qualificação de OSCIP à entidade
requerente não implica o reconhecimento do título de utilidade pública.

§ 70 - A qualificação de OSCIP tem validade máxima de cinco anos,
podendo ser renovada a requerimento da entidade, desde que
comprovados os requisitos exigidos por esta lei.".

Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jã Moraes
Justificação: A presente emenda pretende assegurar, dentre outras

alterações propostas, o direito constitucional da ampla defesa e do
contraditório à entidade que tenha seu requerimento de qualificação
como OSCIP indeferido, O deferimento é ato vinculado, promovido
pela administração pública, que deve ser motivado e expressamente
justificado, devendo o mesmo acontecer com o ato de indeferimento
do pedido. Diante das razões de indeferimento expostas, por direito
constitucional deve ser aberto prazo à parte interessada para
contestação e apresentação de contra-razões, ou mesmo saneamento
dos vícios de formalidade, que não podem se sobrepor ao direito de
concorrer à seleção.

A alteração seguinte refere-se à redação do § 40 do art. 60 do
Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei n° 8/2003 e ao acréscimo do § 6°.
Mais uma vez ressaltamos a impossibilidade óbvia de dois diplomas
jurídicos distintos, de requisitos diversos, serem equiparados ou
equivalentes, como se pretende no parágrafo supramencionado do
substitutivo ora emendado, que reconhece de maneira infundada,
absurda, arbitrária e imediata a utilidade pública da entidade
qualificada como OSCIP.

Para melhor embasar nossa tese, citamos a seguir o Prof. Paulo
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Modesto, que é membro do Ministério Público da Bahia e professor
de Direito Administrativo da UFBA e da IJNIFACS, que em seu artigo
"Reforma do marco legal do terceiro setor no Brasil" afirma que
"existem também desvantagens que podem ser associadas ao
mecanismo de concessão de títulos jurídicos especiais a entidades do
terceiro setor. São efeitos perversos, efeitos eventuais ou não
desejados dessa técnica jurídica, mas que não podem ser
desconsiderados por completo. Para simplificar, vinculo-os às funções
básicas dos títulos jurídicos. Assim, ligado à função de certificação
surge a possibilidade de certificação indevida, realizada sem critério,
por ato administrativo ou lei casuística, como perversão de muitas
vezes difícil controle. A concessão graciosa e indevida do título pode
revelar tanto a frouxidão dos critérios utilizados para reconhecimento
do título pela autoridade competente quanto hipótese de clara fraude,
violação intencional do modelo legal geral na matéria. A reiteração de
certificações indevidas produz, com o tempo, uma erosão da
credibilidade do título, pois este deixa de servir efetivamente como
instrumento de identificação de uma certo tipo de entidade, para ser
confundido com uma simples exigência legal. As entidades são
divididas em "autênticas" e "inautênticas", independentemente de
possuírem ou não o título, perdendo este em parte a sua função de
certificação, ao menos para fins simbólicos.

A segunda desvantagem da técnica, ou perversão possível do
modelo, é o risco da padronização excessiva de vantagens e
obrigações legais para entidades distintas. Isso ocorre quase
inevitavelmente quando as exigências para concessão do título são
muito genéricas, isto é, quando a lei não cuida de realizar distinções
importantes e adota uma formulação excessivamente abrangente.
Neste caso, o título deixa de ser visto como útil ou adequado por
segmentos do terceiro setor, perdendo atratividade e estimulando a
criação de novos títulos. A terceira desvantagem da técnica de
concessão de títulos é a margem de insegurança jurídica que essa
técnica embute. Na medida em que a manutenção do título está
condicionada geralmente ao cumprimento continuado de certas
exigências, que são periodicamente aferidas pela autoridade
competente, a entidade qualificada encontra-se periodicamente sujeita
a eventual ocorrência de desvios no sistema de controle, com graves
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repercussões na sua condição jurídica enquanto sujeito de direitos
e obrigações. Esse problema ou risco é maior na ausência de uma
previsão normativa clara sobre o modo de processamento do controle
administrativo exigido para a continuidade do título".

Como se não bastasse, chamamos a atenção dos nobres colegas
para o equívoco, quanto à formalidade do direito, que estaremos
cometendo caso a redação do dispositivo permaneça como está
apresentada no substitutivo da Comissão de Administração Pública. A
concessão do título de utilidade pública se dá por lei, oriunda também
do Legislativo, com requisitos diferentes dos exigidos, neste
Substitutivo n° 2, para a qualificação de entidade como OSCIP, que,
nesse caso, deve ser entendida como ato unilateral e vinculado de
competência privativa do Poder Executivo. Ou seja, mais uma vez,
reiterando o que já foi exaustivamente exposto, são dois diplomas
legais diversos, com formalidades especificas, que não devem ser
confundidos, equiparados ou equivalentes, sendo, portanto,
necessária a vedação expressa proposta no § 6°.

Acrescentamos um novo dispositivo, o § 7 0 , que estabelece prazo de
cinco anos para a validade da qualificação de OSCIP concedida à
entidade requerente. Com essa inovação, estaremos assegurando
maior fiscalização ao processo de parceria pretendido pelo Executivo,
obrigando a entidade requerente, vencida a qualificação, à renovação
dentro dos mesmos requisitos exigidos pela lei. Tal medida, que não
gera ônus ao Estado, tão pouco à entidade, vem ao encontro do
interesse público, garantindo que a parceria será celebrada com
entidade idônea, comprometida com a regularidade de seu
funcionamento, competência e eficiência e voltada à prestação de
serviços de interesse público.

EMENDA N°18
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14 - As OSCIPs, mediante celebração de termo de parceria,

poderão desenvolver e executar somente atividades e projetos
complementares aos já realizados pelo órgão parceiro, sendo vedada
às OSCIPs a absorção ou a desativação da totalidade das atividades
ou das unidades administrativas daquele órgão.

Parágrafo único - A abertura de créditos suplementares pelo Poder
Executivo para fomento das OSCIPs somente ocorrerá desde que:
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- seja comprovada a sua necessidade;

II - não coloque em prejuízo as atividades do órgão parceiro ou de
outro órgão cujo crédito seja anulado.".

Sala das Reuniões, de setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: Outro ponto importante a ser debatido no que se refere

ao projeto em estudo é a maneira em que se dará a parceria que se
pretende instituir. Devemos partir da idéia de que as OSCIPs
representam uma forma de parceria do Estado com as instituições
privadas de fins públicos e não lucrativos, visando a uma forma de
participação popular na gestão administrativa. Ora, se partimos desse
pressuposto, não se devem admitir a absorção e a desativação da
totalidade das atividades ou das unidades administrativas de qualquer
órgão estatal. O que se necessita é a participação da iniciativa privada
sob a forma de parceria e cooperação com o poder público, e não a
transferência de atividades estatais de prestação de serviços à
comunidade. O que nos levaria a pensar na construção de outra forma
de privatização e dissolução do patrimônio público, em detrimento do
interesse coletivo.

Não há nada que justifique a transferência ou a absorção de
atividades já prestadas pelo Estado, muito menos a desativação de
unidades públicas, práticas essas típicas das Organizações Sociais,
instituto altamente combatido por renomados doutrinadores. Di Pietro,
professora titular de Direito Administrativo da USP, afirma que
"embora haja pontos comuns entres as OSCIPs e as OSs, é evidente
que o objetivo visado pelo Governo é bem diverso nos dois casos; nas
Organizações Sociais, o intuito evidente é o de que elas assumam
determinadas atividades hoje desempenhadas, como serviços
públicos, por entidades da administração pública, resultando na
extinção destas últimas. Nas OSCIPs, essa intenção não resulta,
implícita ou explicitamente, da lei, pois a qualificação da entidade
como tal não afeta em nada a existência ou as atribuições de
entidades ou órgãos integrantes da administração pública". Há, sim, a
necessidade de se fazer parceria com a iniciativa privada para que
esta traga às atividades públicas maior eficiência e economia, mas de
forma complementar. Se o Estado já disponibiliza certo serviço, este
não deve ser desativado, mas sim melhorado, com a colaboração da
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iniciativa privada. Do contrário, a administração pública estará
criando um "mini-estado-privado" para, paulatinamente, deixar de
prestar determinados serviços públicos na área social, limitando-se a
incentivar a iniciativa privada, por meio dessa nova forma de parceria,
substituindo, dessa forma, a entidade pública por uma entidade
privada, o que é extremamente conflitante com qualquer princípio do
direito público.

Outra preocupação que permeou a apresentação desta emenda foi
a promoção de maior controle das verbas públicas destinadas às
OSCIPs, de forma que a abertura de créditos suplementares ocorra
somente nos casos de comprovada necessidade e não comprometa
as atividades desempenhadas pelos demais órgãos estatais.

EMENDA N°19
Dêem-se aos arts. 12 e 13 as seguintes redações:
"Art. 12 - As entidades qualificadas como OSCIPs, de que trata esta

lei, não se equiparam, nem se equivalem, às entidades qualificadas
como Organização Social - OS.

§ 1° - As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
qualificadas com base em outros diplomas legais, excetuando-se as
qualificadas como Organizações Sociais, poderão qualificar-se como
OSCIPs, desde que sejam atendidos os requisitos estabelecidos nesta
lei para tanto, sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea
dessas qualificações.

§ 20 - As entidades qualificadas como OSCIPs terão os mesmos
direitos tributários que são concedidos às entidades reconhecidas
como de utilidade pública ou interesse público estadual.

§ 3° - As entidades qualificadas como OSCIPs, enquanto perdurar a
qualificação, mesmo mantendo simultaneamente outro diploma legal,
não estão dispensadas de licitação, devendo-se aplicar as regras da
Lei Federal n° 8.666, de 1993, quando se tratar de aquisições e
contratações de obras ou serviços com recursos públicos.

Art. 13 - As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
qualificadas pelos entes da Federação, desde que haja reciprocidade
e compatibilidade com as disposições desta lei, são extensíveis os
efeitos do § 2 0 do art. 9 e do art. 12 desta lei.".

Sala das Reuniões de setembro de 2003.
Jô Moraes
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Justificação: O que se pretende com esta emenda é muito

simples e óbvio: não permitir que títulos jurídicos distintos, concedidos
às entidades com finalidades diversas, sejam equiparados,
principalmente porque a concessão desses diplomas jurídicos se dão
de forma material distintas, com requisitos específicos e não comuns.

Quanto à proibição de uma Organização Social - OS se qualificar
como OSCIP, se não bastasse o exposto acima, respalda-se ainda na
vedação expressa do art. 2 0 , IX, da Lei Federal n°9.790, de 1999, que
dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos como OSCIPs. Ou seja, a pretensa lei estadual de
qualificação de OSCIPs, ora em tramitação como projeto, não pode
dispor de forma diversa da lei federal, que, sabidamente, estabelece
normas gerais a serem seguidas pelos demais ordenamentos jurídicos
estadual e municipal.

Caso queira a administração pública estadual qualificar entidades
como OSs, que seja, então, elaborado outro ordenamento jurídico que
estabeleça diretrizes para tanto, como o fez o Governo Federal, que
editou duas normas distintas: a Lei Federal n° 9.637 - OSs e a Lei
Federal n° 9.790 - OSCIPs. O que não podemos permitir que ocorra é
que duas qualificações, para fins distintos, sejam equivalentes ou
confundidas.

Mais uma vez, o que se pretende com esta emenda é que seja
vedada a possibilidade desastrosa de as OSs se qualificarem como
OSCIPs, que são duas formas distintas de parceria do Estado com a
inciativa privada, como será demonstrado logo em seguida.

Ademais, as Organizações Sociais são extremamente combatidas
por renomados juristas e doutrinadores, sendo consideradas como
uma nova forma camuflada de privatização de que o Governo se vem
utilizado para diminuir o tamanho do aparelhamento da administração
pública.

A Profa Di Pietro, no livro "Parcerias na Administração Pública", 3
edição, destaca o "conteúdo de imoralidade contido na lei das OS,
seus riscos para o patrimônio público e para os direitos do cidadão.
Em primeiro lugar, porque está muito nítida a intenção do legislador de
instituir um mecanismo de fuga ao regime jurídico de direito público a
que se submete a Administração Pública. O fato de a OS absorver
atividade exercida por ente estatal e utilizar patrimônio público e os
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servidores públicos antes a serviço desse mesmo ente, que resulta
extinto, não deixa dúvidas de que, sob a roupagem de entidade
privada, o real objetivo é o de mascarar uma situação que, sob todos
os aspectos, estaria sujeita ao direito público. ( ... ) Por outras palavras,
a idéia é de que os próprios servidores da entidade a ser extinta
constituam uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
e se habilitem como Organizações Sociais, para exercer a mesma
atividade que antes exerciam e utilizem o mesmo patrimônio, porém
sem a submissão aquilo que se costuma chamar de "amarras" da
Administração Pública. ( ... ) Seria importante que a Lei das
Organizações Sociais - OS fosse alterada, para imprimir ao instituto
um mínimo de moralidade que se espera na administração da "res
publica". ( ... ) Embora haja pontos comuns entres as OSCIPs e as OS,
é evidente que o objetivo visado pelo Governo é bem diverso nos dois
casos; nas Organizações Sociais, o intuito evidente é o de que elas
assumam determinadas atividades hoje desempenhadas, como
serviços públicos, por entidades da Administração Pública, resultando
na extinção desta últimas. Nas OSCIPs, essa intenção não resulta,
implícita ou explicitamente, da lei, pois a qualificação da entidade
como tal não afeta em nada a existência ou as atribuições de
entidades ou órgãos integrantes da Administração Pública".

Já a questão que propomos sobre a exigência de as OSCIPs
participarem de licitação, nas normas da Lei Federal n° 8.666, vem ao
encontro do interesse público, que deveria ser, obrigatoriamente, por
nós resguardado. Nada mais coerente e salutar que exigir que as
OSCIPs participem de licitação quando adquirirem ou contratarem
obras ou serviços com recursos públicos, como está obrigada à
administração pública.

Criada com objetivo de controle e preservação do patrimônio
público, a Lei de Licitações tem a finalidade básica de coibir o mau
uso da máquina administrativa, dificultando, assim, favorecimentos
pessoais. A administração pública não pode nunca se escusar da
observação dos princípios da licitação, seja por questão de
moralidade, seja por questão de legalidade, pois os princípios da
licitação, mais que uma questão legal, são uma questão moral. Ao
atribuir a terceiros a administração de atividades e programas,
financiados com recursos públicos, como se pretende com o projeto
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das OSCIPs, estão aqueles também obrigados aos princípios da
licitação, principalmente, mais uma vez, por uma questão legal e
MORAL.

Mesmo sendo as OSCIPs entidades de direito privado, não
podemos nos esquecer de que são organizações civis de interesse
público, constituídas para serem parceiras da administração pública, o
que nos leva a pressupor que as mesmas têm, em sua essência, o
espírito público de um eficiente e transparente manejo dos recursos
públicos que detêm. Nesse sentido, cabe esclarecer que as entidades
qualificadas em outros diplomas legais que as dispensem de licitação,
ao receberem a qualificação de OSCIPs, passam a tomar parte em
licitação, enquanto perdurar o termo de parceria com a administração
pública e a qualificação de OSCIP5 , de que trata a futura lei estadual.

No que tange ao art. 13, considero nobre a intenção do legislador de
equiparar a qualificação de OSCIPs concedida pelos demais entes da
Federação, desde que haja reciprocidade das exigências requeridas.
No entanto, como foi exposto anteriormente, as distinções entre as
OSCIPs e as OSs devem ser observadas com as devidas restrições,
de forma que as alterações nos arts. 12 e 13 devem ser apreciadas
conjuntamente.

EMENDA N° 20
Dê-se ao art. 80 a seguinte redação:
"Art. 80 - .........
§ 20 - A perda da qualificação como OSCIP importará à entidade:

- rescisão do termo de parceria;
II - indenização por perdas e danos ao Estado, quando couber;
III - impedimento de renovação da qualificação como OSCIP por

dois anos contados a partir da publicação da perda da qualificação de
que trata esta lei.

Sala das Reuniões, de setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: A emenda apresentada propõe nova redação ao § 2°

do art. 8° do Substitutivo n° 2.
Além da penalidade de rescisão do termo de parceria imposta à

entidade que venha a perder a qualificação de OSCIP, acrescentamos
ainda a de indenização ao Estado e a de impedimento de renovação
da qualificação por dois anos, como forma de garantir maior
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compromisso por parte da OSCIP com a administração pública na
execução do objeto do termo de parceria.

A perda da qualificação deve ser considerada como uma declaração
de inidoneidade da entidade - pelo menos enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação -, tornando-a incapaz de celebração de parceria com a
administração pública. Ademais, a administração pública, estando
sujeita ao princípio da legalidade, tem que exercer constante controle
sobre seus próprios atos, cabendo-lhe o poder-dever de anular
aqueles que contrariam a lei.

Quanto à indenização, esta é devida ao Estado quando a rescisão
do termo de parceria for provocada pelo particular, causando prejuízo
aos cofres públicos e à continuação da prestação do serviço,
contrariando assim o interesse público.

O Estado, principalmente por estar vinculado ao princípio da
indisponibilidade do interesse público, deve resguardar-se dos
possíveis prejuízos decorrentes de atos indevidos praticados pela
entidade parceira. Dessa forma, o instrumento proposto nesta emenda
é o da indenização por perdas e danos.

EMENDA N°21
Dê-se ao art. 31 a seguinte redação:
"Art. 31 - As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,

qualificadas com base em outros diplomas legais, excetuando-se as
qualificadas como Organizações Sociais - OSs -' poderão qualificar-se
como OSCIP5, observados os requisitos estabelecidos nesta lei.".

Sala das Reuniões,setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: Mais uma vez, o que se pretende com esta emenda é

que seja vedada a possibilidade desastrosa de as OSs se qualificarem
como OSCIPs, que são duas formas distintas de parceria do Estado
com a inciativa privada, como será demonstrado logo em seguida.

Quanto à proibição de uma OS qualificar-se como OSCIP, respalda-
se ainda na vedação expressa do art. 20 , IX, da Lei Federal n° 9.790,
de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos como OSCIPs. Ou seja, o projeto
de lei que trata da qualificação de OSCIP5, ora em tramitação, não
pode dispor de forma diversa da lei federal, que, sabidamente,
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estabelece normas gerais a serem seguidas pelos demais
ordenamentos jurídicos estadual e municipal.

Caso queira a administração pública estadual qualificar entidades
como OSs, que seja, então, elaborado um novo ordenamento jurídico
que estabeleça diretrizes para tanto, como fez o Governo Federal, que
editou duas normas distintas: Leis n°s 9.637 e 9.790, de 1999. O que
não podemos permitir que aconteça é que duas qualificações, para
fins distintos, sejam equivalentes ou confundidas.

Ademais, as OSs são extremamente combatidas por renomados
juristas e doutrinadores, sendo consideradas como uma nova forma
camuflada de privatização de que o Governo vem se utilizando para
diminuir o tamanho do aparelhamento da administração pública.

A Profa. Di Pietro, no livro "Parcerias na Administração Pública", 3a
edição, destaca o "conteúdo de imoralidade contido na lei das OS,
seus riscos para o patrimônio público e para os direitos do cidadão.
Em primeiro lugar, porque está muito nítida a intenção do legislador de
instituir um mecanismo de fuga ao regime jurídico de direito público a
que se submete a administração pública. O fato de a OS absorver
atividade exercida por ente estatal e utilizar patrimônio público e os
servidores públicos antes a serviço desse mesmo ente, que resulta
extinto, não deixa dúvidas de que, sob a roupagem de entidade
privada, o real objetivo é o de mascarar uma situação que, sob todos
os aspectos, estaria sujeita ao direito público.

Por outras palavras, a idéia é de que os próprios servidores da
entidade a ser extinta constituam uma pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, e se habilitem como Organizações
Sociais, para exercer a mesma atividade que antes exerciam e
utilizem o mesmo patrimônio, porém sem a submissão àquilo que se
costuma chamar de 'amarras' da Administração Pública.

Seria importante que a Lei das Organizações Sociais - OS - fosse
alterada, para imprimir ao instituto um mínimo de moralidade que se
espera na administração da 'res publica'.

Embora haja pontos comuns entre as OSCIP5 e as OS, é evidente
que o objetivo visado pelo Governo é bem diverso nos dois casos; nas
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Organizações Sociais, o intuito evidente é o de que elas assumam
determinadas atividades hoje desempenhadas, como serviços
públicos, por entidades da Administração Pública, resultando na
extinção desta últimas. Nas OSCIPs, essa intenção não resulta,
implícita ou explicitamente, da lei, pois a qualificação da entidade
como tal não afeta em nada a existência ou as atribuições de
entidades ou órgãos integrantes da Administração Pública".

Diante do exposto, fica comprovada a necessidade de que esta
emenda prospere, para que se impeça que as OSs se qualifiquem
como OSCIPs.

EMENDA N°22
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15 - O Termo de Parceria é instrumento de direito público

utilizado pelo Estado para a celebração de parceria somente com
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos qualificada como
OSCIP, com objetivo de promover a melhoria da eficiência e da
qualidade na prestação das atividades de interesse público, dispostas
no art. 20 desta lei, do ponto de vista econômico, operacional e
administrativo.".

Sala das Comissões, setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: Está evidente em todo o texto do Substitutivo n° 2,

aprovado pela Comissão de Administração Pública, com voto contrário
desta parlamentar - respaldada na vedação expressa da Lei Federal
n° 9.790, de 1999 -, a intenção de não submeter as OSCIPs ao regime
jurídico de direito público, principalmente quando se equiparam as
OSCIPs às OSs, bem como quando se institui um novo instrumento
para a celebração de parcerias, intitulado 'Termo de Parceria".

Entretanto, independentemente da denominação dada ao
instrumento jurídico de origem privativa da administração pública,
deve este, obrigatoriamente, ser regido pelos princípios do direito
público; principalmente os licitatórios, a que estão submetidos
qualquer ajuste que o Estado, nessa qualidade, celebre com pessoas
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins
públicos.

Criada com objetivo de controle e preservação do patrimônio
público, a Lei de Licitações tem finalidade básica de coibir o mau uso
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da máquina administrativa, dificultando, assim, favorecimentos
pessoais na parceria. Ao selecionar particulares para prestação de
serviços, a administração não pode nunca se escusar da observação
dos princípios do direito público, seja por questão de moralidade, seja
por questão de legalidade, pois os princípios das licitações, mais que
uma questão legal, representam uma questão moral.

Assim, não é permitido ao Estado, principalmente por estar
submetido ao princípio da indisponibilidade do interesse público,
afastar-se das regras gerais de licitação quando da celebração de
qualquer ajuste com o particular, pois, como dita o parágrafo único do
art. 20 da Lei Federal n°8.666, de 1993, "considera-se contrato todo e
qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e
particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a
denominação utilizada."

EMENDA N° 23
"Suprima-se o art. 28, renumerando-se os demais.".
Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: Esta emenda busca suprimir o art. 28, tendo em vista

que a destinação de recursos públicos às OSCIPs deve obedecer ao
processo licitatório previsto na Lei Federal n° 8.666, de 1993.

Tal exigência vem ao encontro do interesse público, que deveria ser,
obrigatoriamente, por nós resguardado. Nada mais coerente e salutar
que exigir que as OSCIPs promovam licitação para adquirir ou
contratar obras ou serviços com recursos públicos, como ocorre com
os órgãos da administração pública.

Criada com o objetivo de controle e preservação do patrimônio
público, a Lei de Licitações tem a finalidade básica de coibir o mau
uso da máquina administrativa, dificultando, assim, favorecimentos
pessoais. A administração pública não pode nunca se escusar da
observação dos princípios da licitação, seja por questão de
moralidade, seja por questão de legalidade, pois os princípios da
licitação, mais que uma questão legal, representam uma questão
moral. Ao atribuir a terceiros a administração de atividades e
programas financiados com recursos públicos, como se pretende com
o projeto das OSCIPs, ficam estes também obrigados a cumprir os
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princípios da licitação, principalmente por uma questão legal e
moral.

Mesmo sendo as OSCIPs entidades de direito privado, não
podemos esquecer que são organizações civis de interesse público,
constituídas para ser parceiras da administração pública, o que nos
leva a pressupor que elas têm, em sua essência, o espírito público de
uma eficiente e transparente versação dos recursos públicos que
detêm, e, por isso, estão dispostas a licitar.

EMENDA N° 24
Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:
"Art. 18 - A escolha da OSCIP para a celebração do termo de

parceria será feita por meio da publicação, pelo órgão estatal parceiro,
de edital de concurso de projetos parceiros, para a execução de
atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria,
observado o disposto no art. 14 desta lei.".

Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: Esta emenda recai sobre importante artigo do

substitutivo apresentado, que trata do processo seletivo da entidade
parceira, e tem por objetivo sua adaptação a preceitos constitucionais
explicitados no art. 37.

E certo que a administração pública dispõe do poder da
discricionaríedade, que assegura sua supremacia sobre o particular.
No entanto, todo poder da administração pública sofre limitações da
lei, de forma a impedir abusos e arbitrariedades.

Ao firmar termos de parceria, o Estado deve submeter suas
prerrogativas aos princípios que regem a administração pública. Como
ensina o mestre José Cretella Júnior, "Princípios de uma ciência são
as proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas
as estruturações subseqüentes. Princípios, neste sentido, são os
alicerces da ciência".

Logo, devemos impedir que a administração se furte à observância
dos princípios da impessoalidade e da publicidade, fundamentais a
todo ato ou procedimento realizado por ela, principalmente no que se
refere aos tipos de processo seletivo, como é o caso da escolha da
OSCIP para a celebração do termo de parceria.

EMENDA N°25
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Dê-se ao art. 17 a seguinte redação:
"Art. 17- ..................
§ 1° - A celebração do termo de parceria dar-se-á somente

precedida de publicação, no órgão de imprensa oficial do Estado, de
minuta de termo de parceria e de convocação pública para
apresentação das entidades interessadas.

§ 20 - A escolha da entidade a prestar os serviços sociais objeto do
fomento, quando houver mais de uma entidade qualificada para tanto,
será feita por processo seletivo, por meio de concurso de projetos.".

Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: O objetivo desta emenda, ao exigir a publicação do

termo de parceria e da convocação pública como procedimento prévio
à celebração do termo de parceria, é o cumprimento de exigência
constitucional.

Todo acordo realizado pela administração com terceiros,
principalmente quando se tratar de pessoa de direito privado, deve
obedecer aos princípios constitucionais da administração pública,
conforme dispõe o art. 37 da Constituição da República.

Dentre eles, ressaltamos os princípios da publicidade e da
impessoalidade, que estão intimamente ligados. O primeiro garante a
divulgação dos processos e atos da administração, que deve estar
aberto ao acesso de todo interessado. A transparência tem como um
de seus objetivos garantir o tratamento igualitário dos administrados,
devendo a administração pautar-se por critérios objetivos, a fim de
coibir o favorecimento pessoal, como determina o princípio da
impessoalidade.

Ademais, a preservação do patrimônio público pressupõe a adoção
de mecanismos que coíbam o mau uso da máquina administrativa.
Nada mais justo que o estabelecimento de processo seletivo, pautado
por critérios objetivos e técnicos.

EMENDA N° 26
Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
"Art.21 - .................................
VII - os procedimentos a serem adotados pela OSCIP para a

contratação de obras e serviços, bem como para compras com
emprego de recursos provenientes do poder público, observados os
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princípios estabelecidos no inciso 1 do art. 30 desta lei e os da Lei
Federal n°8.666, de 1993.

Parágrafo único - A administração pública observará, quando da
seleção e julgamento dos projetos, prioritária e preferencialmente
nesta ordem, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,
qualificada como OSCIP, que seja constituída fundamentalmente de:

- capital nacional e sede no território mineiro;
II - capital nacional e sede no território brasileiro;
III - capital estrangeiro e sede no território brasileiro.".
Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: Pretendemos com a presente emenda adequar esta

nova forma de parceria do Estado com o particular, entre as
prerrogativas inerentes à administração pública.

Na própria fundamentação do substitutivo apresentado na Comissão
de Administração Pública é reconhecido o caráter social das OSCIPs,
mesmo mantendo-se sua personalidade jurídica de direito privado. Diz
o texto aprovado: "Embora a OSCIP seja uma entidade criada por
particulares e tenha personalidade jurídica de direito privado,
desempenha atividade de interesse público ou social, o que leva o
Estado a intensificar suas relações com entidades dessa natureza.
Essa maior aproximação entre o setor público e o privado consiste em
uma conjugação de esforços para o alcance de determinadas
finalidades sociais".

Portanto, ainda que admitamos que as OSCIPs não se inserem no
campo de incidência do parágrafo único do art. 1° da Lei n° 8.666, de
1993, desconsiderando-se o parágrafo único do art. 2 0, isso não
significa que possam aplicar os recursos públicos que lhes são
repassados da maneira que lhes convier. Nas OSCIP5 que celebram
termo de parceria, os princípios de direito público devem sobrepor-se
aos de direito privado, o regulamento dessas organizações deve
obedecer os princípios gerais do processo licitatório contidos na Lei n°
8.666, de 1993, visando não só a proposta mais vantajosa, mas,
também, a melhor aplicação dos recursos.

Outra preocupação que deve permear os ajustes feitos entre o poder
público e o particular é a preocupação em incentivar as organizações
estaduais e nacionais, que de certa maneira apresentam maiores
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interesses nas questões sociais do Estado.

EMENDA N°27
Dê-se ao § 2 0 do art. 25 a seguinte redação:
"Art. 25 - .........................
§ 2° - A comissão encaminhará à autoridade competente e ao

Conselho de Políticas Públicas das áreas de atuação correspondente
à atividade fomentada relatório conclusivo sobre a avaliação
realizada.".

Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: Esta emenda busca ampliar a participação popular no

acompanhamento e fiscalização da execução do termo de parceria.
O substitutivo prevê o envio dos resultados atingidos somente a

autoridade competente, excluindo-se o Conselho de Políticas Públicas
do processo fiscalizador. Se a celebração do termo de parceria deve
ser precedida de consulta ao Conselho, como prevê o substitutivo em
seu art. 17, inciso 1, não há justificativa para que este órgão não
participe da fiscalização dos resultados.

EMENDA N° 28
Dê-se ao art. 24 a seguinte redação:
"Art. 24 - A Comissão Julgadora apresentará, na presença dos

concorrentes, os resultados, conforme estabelecido no § 2 0 do art. 23
desta lei, devidamente fundamentado e justificado, indicando os
aprovados.

§ 1° - Caberá recurso administrativo contra a decisão da Comissão
Julgadora, no prazo máximo de 5 dias contados da apresentação do
resultado, devendo esta reexaminar a matéria no prazo máximo de 5
dias, quando apresentará o resultado definitivo.

§ 20 - O órgão estatal parceiro não poderá celebrar outros termos de
parceria com o mesmo objeto, sem antes finalizar o processo iniciado
pelo concurso.

§ 30 - Após o anúncio público do resultado definitivo do concurso, o
órgão estatal parceiro o homologará, sendo imediata a celebração do
termos de parceria, respeitada a ordem de classificação dos
aprovados.".

Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jô Moraes
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Justificação: O que se pretende com esta emenda é garantir o

princípio da ampla defesa e do contraditório, expresso no art. 50,

inciso LV, da Constituição da República.
Versa a Constituição: 'LV - aos litigantes, em processo judicial ou

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;".

Portanto, não há que se discutir o direito daqueles que pretendem
participar do concurso de propostas e que se sentirem prejudicados
com a decisão da Comissão Julgadora prevista no art. 24 do
substitutivo.

A alteração dos parágrafos do referido artigo nada mais é que a
adequação do procedimento ao direito de contraditório e ampla
defesa.

EMENDA N°29
Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16- .....
§ l0
§ 2° - A liberação dos créditos orçamentários assegurados às

OSCIPs no Termo de Parceria dar-se-á, no mínimo, em duas
parcelas, sendo liberada uma parcela somente após prestação de
contas da parcela anterior ao órgão parceiro, sem prejuízo da
prestação de contas anual ao Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

§ 30 - .......
§ 4° - O Termo de Parceria terá duração máxima de dois anos,

podendo ser prorrogado uma única vez por um período máximo de um
ano.".

Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: O que se pretende com a aprovação da presente

emenda é o maior zelo pela correta aplicação dos investimentos
feitos.

E necessária a adoção de mecanismos que possibilitem maior
fiscalização e controle dos recursos públicos. A prestação de contas
da verba destinada à realização de parcerias é papel também da
própria administração, que tem como dever o zelo pela correta
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aplicação dos investimentos feitos.

Outra inovação proposta é o estabelecimento do prazo de duração
dos Termos de Parceria a serem firmados, como forma de impedir o
comprometimento do orçamento público do Estado.

EMENDA N°30
Suprima-se do art. 22 o inciso 1, renumerando-se os demais.
Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: A presente emenda objetiva trazer maiores incentivos à

criação e desenvolvimento das OSCIPs estaduais e nacionais,
garantindo que os investimentos feitos produzam seus efeitos
prioritariamente no âmbito estadual e nacional.

EMENDA N° 31
Dê-se ao parágrafo único do art. 1° do Substitutivo n° 2 a seguinte

redação:
"Parágrafo único - Para os fins deste artigo, a entidade deverá

demonstrar a dedicação às atividades nele previstas mediante a
comprovação da execução direta de projetos, programas ou planos de
ação correlatos ou, ainda, pela prestação de serviços intermediários
de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor
público que atuem em áreas afins.".

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Marília Campos

EMENDA N°32
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. l' do Substitutivo n°2:

- As atividades previstas no inciso IV, transferidas às OSCIP5,
deverão se submeter às diretrizes e normas previstas na Lei Federal
n°8.080, de 1990.".

Sala das Reuniões , de outubro de 2003.
Marília Campos

EMENDA N°33
Acrescente-se à Seção II do Substitutivo n° 2 o seguinte artigo:
"Ad. .... - Perderá a qualificação como OSCIP a entidade que:

- dispuser de forma irregular dos recursos públicos que lhe forem
destinados;

II - incorrer em irregularidade fiscal ou trabalhista;
III - deixar de apresentar à Comissão de avaliação os comprovantes
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de regularidade trabalhista e previdenciária a que se refere o § 5°
do art. 25;

IV - descumprir o disposto nesta lei.'.
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Marília Campos

EMENDA N°34
Dê-se ao art. l°do Substitutivo n°2 a seguinte redação:
"Art. 1°- Pode qualificar-se como Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público - OSCIP - a pessoa jurídica de direito privado sem
fins lucrativos constituída e em atividade há, pelo menos, dois anos,
nos termos da lei civil, cujos objetivos sociais e normas estatutárias
atendam aos requisitos previstos nesta lei.".

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Marília Campos

EMENDA N°35
Dê-se ao § 1° do art. 17 do Substitutivo n°2 a seguinte redação:

- Quando houver possibilidade de mais de uma entidade
qualificada prestar os serviços sociais objeto do fomento, será
realizado processo seletivo por meio de concurso de projetos.".

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Manha Campos

EMENDA N° 36
Suprima-se o art. 13 do Substitutivo n° 2.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Marília Campos

EMENDA N°37
Suprima-se o art. 12 do Substitutivo n°2.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Marília Campos

EMENDA N° 38
Acrescente-se ao art. 11 do Substitutivo n° 2 os seguintes § 4°, T e

6°:
"Art. 11 - ...............................
§ 40 - Caso o servidor cedido com ônus para o órgão de origem

deixe de prestar serviço à OSCIP, poderá ser adicionada aos créditos
orçamentários destinados ao custeio do termo de parceria parcela de
recursos correspondente à remuneração do servidor, desde que haja
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justificativa expressa da necessidade pela OSCIP.

§ 5° - A cessão de servidores de que trata este artigo não poderá
gerar necessidade de substituição do servidor cedido, nomeação ou
contratação de novos servidores para o exercício de função idêntica
ou assemelhada na unidade administrativa.

§ 60 - E vedada a participação de agentes públicos, a qualquer título,
em cargos diretivos da entidade privada sem fins lucrativos qualificada
como OSCIP, excetuados os servidores que lhe forem cedidos.".

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Manha Campos

EMENDA N° 39
Acrescente-se, onde convier, ao art. 30 do Substitutivo n° 2 o

seguinte parágrafo:
Art. 3°- .........................................

- As transferências previstas no incisos V e VI deste artigo
serão precedidas de concordância do poder público.".

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Manha Campos

EMENDA N°40
Dê-se ao art. 33 do Substitutivo n°2 a seguinte redação:
"Art. 33 - Os prazos previstos nos mis. 1° e 50, III e IV, não serão

exigidos no primeiro ano subseqüente à publicação desta lei.".
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Manha Campos

EMENDA N°41
Dê-se aos § 1°, 20 e 50 do art. 25 do Substitutivo n° 2 a seguinte

redação:
"Art. 25 - .............
§ 1 0 - Os resultados atingidos com a execução do termo de parceria

devem ser analisados, semestralmente, por comissão de avaliação,
composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a OSCIP, que
incluirá representante indicado pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e pelos Conselhos de Políticas Públicas das
áreas correspondentes de atuação.

§ 20 - A comissão encaminhará relatório semestral sobre a avaliação
realizada à autoridade competente e ao Conselho de Política Pública
da área correspondente de atuação.
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§ 50 - À comissão de avaliação serão apresentados, no mínimo, a
cada seis meses, os comprovantes de regularidade trabalhista e
previdenciária da entidade parceira.".

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Marília Campos

EMENDA N°42
Fica o art. 21 do Substitutivo n°2 acrescido do seguinte inciso:
"Art. 21 - ..........
Vil - cronograma de desembolso, com os respectivos valores,

referentes aos gastos com pessoal da entidade.".
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Marília Campos

EMENDA N°43
Dê-se ao "caput" do art. 18 do Substitutivo n° 2 a seguinte redação:
"Art. 18 - A escolha da OSCIP para a celebração do termo de

parceria será feita por meio da publicação, pelo órgão estatal parceiro,
de edital de concurso de projetos parceiro, para a obtenção de bens e
serviços e para a realização de atividades, eventos, consultorias,
cooperação técnica e assessoria.".

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Marília Campos

EMENDA N°44
Dê-se ao art. 14 do Substitutivo n°2 a seguinte redação, suprimindo-

se os incisos 1 a IV:
"Art. 14 - As OSCIPs executarão atividades e serviços de unidades

administrativas do Poder Executivo de forma a complementar a ação
estatal, mediante a celebração de termo de parceria, na forma prevista
nos arts. 16 e 17.".

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Marília Campos
Justificação: Esta emenda visa evitar que as OSCIPs venham a

substituir o Estado no exercício de atividades e prestação de serviços
públicos. Entendemos que essas entidades devem atuar tão-somente
de maneira complementar ao Estado, sem substituí-lo. A emenda
proíbe, portanto, que pessoas jurídicas de direito privado absorvam
atividades estatais.
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A Presidência informa que, no decorrer da discussão, foram

apresentados ao Projeto de Lei n° 889/2003 os seguintes substitutivo
e emendas e que, nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento
Interno, encaminha o projeto com o substitutivo e as emendas à
Comissão de Administração Pública, para parecer.

SUBSTITUTIVO N° 2 AO PROJETO DE LEI N°889/2003
Dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1° - Esta lei institui o Programa Estadual de Parcerias Público-
Privadas, destinado a disciplinar e promover a realização de parcerias
público-privadas no âmbito da administração pública estadual.

Art. 20 - As parcerias público-privadas, para os fins desta lei, são o
instrumento firmado entre o poder público e entes privados, destinado
a estabelecer vinculo obrigacional entre as partes para implantação ou
gestão de serviços e atividades de interesse público, em que o
financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela
exploração incumbem, no todo ou em parte, ao ente privado,
observando-se os seguintes princípios:

- eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego
dos recursos da sociedade;

II - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e
dos entes privados incumbidos da sua execução;

III - universalização do acesso a bens e serviços essenciais;
IV - indelegabilidade das funções de regulação e do exercício de

poder de polícia;
V - responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos;
VI - transparência dos procedimentos e decisões;
VII - repartição dos riscos de acordo com a capacidade de gestão

dos contratantes;
VIII - garantia de suste ntabilidade econômica do projeto de parceria;

IX - participação popular mediante consulta pública.
Art. 30 - As ações de governo relativas ao Programa serão

estabelecidas no Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, a ser
elaborado nos termos do art. 7 0 desta lei.
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Capítulo II

Das Parcerias Público-Privadas
Art. 40 - As parcerias público-privadas serão celebradas entre órgão

ou entidade da administração direta ou indireta do Estado e o ente
privado, por meio de contrato, nos termos do art. 6 0 desta lei.

Art. 50 - Podem ser objeto de parceria público-privada:
- a prestação, total ou parcial, de serviços públicos, precedida ou

não da execução de obra pública;
II - a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a gestão

de instalações de uso público em geral, bem como de vias públicas e
de terminais estaduais, incluídas as recebidas em delegação da
União;

III - a instalação, a manutenção e a gestão de bens e equipamentos
integrantes de infra-estrutura destinada a utilização pública;

IV - a implantação e a gestão de empreendimento público, incluída a
administração de recursos humanos, materiais e financeiros;

V - a exploração de bem público;
Parágrafo único - Não serão admitidas parcerias público-privadas

nas atividades das seguintes áreas:
- saúde e assistência social;

II - segurança pública e justiça;
III - saneamento básico.

Capítulo III
Do Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas

Seção 1
Da Organização do Plano

Art. 6 0 - O Poder Executivo elaborará, anualmente, o Plano Estadual
de Parcerias Público-Privadas, que exporá os objetivos e definirá as
ações de governo no âmbito do Programa e apresentará,
justificadamente, os projetos de parceria público-privada a serem
executados pela administração estadual.

1° - O órgão ou a entidade da administração estadual interessados
em celebrar parceria encaminhará o respectivo projeto, nos termos e
prazos previstos em decreto, à apreciação do Conselho Gestor de
Parcerias Público-Privadas - CGP -, criado no art. 16 desta lei.

§ 20 - Os projetos aprovados pelo CGP integrarão o Plano Estadual
de Parcerias Público-Privadas, o qual será submetido à aprovação,

WC



616
mediante decreto do Governador do Estado, após a realização de
consulta pública, de caráter deliberativo, com a participação de
representantes dos conselhos de políticas públicas e demais
entidades da sociedade civil, na forma do regulamento.

Art. 70 - O projeto de parceria que preveja a utilização de recursos
provenientes de fundo de parcerias será submetido a parecer do
grupo coordenador do fundo, antes de ser aprovado pelo CGP.

Art. 80 - O CGP, sem prejuízo do acompanhamento da execução de
cada projeto, fará permanentemente avaliação geral do Plano
Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Seção II
Dos Requisitos dos Projetos de Parceria Público-Privada

Art. 9 0 - Os projetos de parceria público-privada encaminhados ao
CGP, sem prejuízo dos requisitos estabelecidos em regulamento,
deverão conter estudo técnico que demonstre, em relação ao serviço,
à obra ou ao empreendimento a ser contratado:

- a vantagem econômica e operacional da proposta para o Estado
e a melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos,
relativamente a outras possibilidades de execução direta ou indireta;

II - os benefícios que gerará aos usuários dos serviços objeto da
parceria;

III - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em
função da sua capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o
desempenho do ente privado em termos qualitativos e quantitativos,
bem como de parâmetros que vinculem o montante da remuneração
aos resultados atingidos;

IV - a viabilidade de obtenção pelo ente privado, na exploração do
serviço, de ganhos econômicos suficientes para cobrir seus custos;

V - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo
contratado;

VI - a necessidade, a importância e o valor do serviço em relação ao
objeto a ser executado.

Seção III
Dos Instrumentos de Parcerias Público-Privadas

Art. 10 - São instrumentos para a realização das parcerias público-
privadas:

- a concessão de serviço público, precedida ou não de obra
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pública;

II - a concessão de obra pública;
III - a permissão de serviço público;
IV - a subconcessão;
V - outros contratos ou ajustes administrativos.
Art. 11 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no

art. 11 desta lei reger-se-ão pelas normas gerais do regime de
concessão e permissão de serviços públicos e de licitações e
contratos e atenderão às seguintes exigências:

- indicação das metas e dos resultados a serem atingidos pelo
contratado e do cronograma de execução, definidos os prazos
estimados para o seu alcance;

li - definição de critérios objetivos de avaliação de desempenho a
serem utilizados, mediante adoção de indicadores capazes de aferir a
qualidade do serviço;

III - estabelecimento de prazo vinculado à amortização dos
investimentos, quando for o caso, e remuneração do contratado pelos
serviços oferecidos.

IV - apresentação, pelo contratante, de estudo do impacto
financeiro-orçamentário no exercício em que deva entrar em vigor e
nos subsequentes, abrangendo a execução integral do contrato.

§ 1° - O contrato só poderá ser celebrado se o seu objeto estiver
previsto nas leis do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado ou
do Plano Plurianual de Ação Governamental.

§ 2 0 - E vedada a celebração de contrato e a elevação das despesas
com contratos vigentes nas situações previstas no "caput" do art. 9° e
no § 1 0 do art. 31 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio
de 2000.

§ 30 - Os editais e contratos de parceria público-privada serão
submetidos a consulta pública, na forma de regulamento.

Art. 12 - São obrigações do contratado na parceria público-privada:
- demonstrar capacidade econômica e financeira para a execução

do contrato;
II - assumir compromisso de resultados definido pela administração,

facultada a escolha dos meios para a execução do contrato, nos
limites previstos no instrumento;

III - submeter-se a controle estatal permanente dos resultados;

rs



618
IV - submeter-se à fiscalização da administração, sendo livre o

acesso dos agentes públicos às instalações, às informações e aos
documentos relativos ao contrato, incluídos os registros contábeis;

V - sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos casos
expressos previstos no contrato;

VI - responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações cabíveis,
decorrentes de desapropriação, quando a responsabilidade for
prevista no contrato.

Art. 13 - O contratado poderá ser remunerado por meio de uma ou
mais das seguintes formas:

- tarifa cobrada dos usuários;
II - recursos do Tesouro estadual ou de entidade da administração

estadual;
III - cessão de créditos do Estado e de entidade da administração

estadual, excetuados os relativos a tributos;
IV - títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação

aplicável;
V - outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de

projetos associados.
§ 1° - A remuneração do contratado se dará a partir do momento em

que o serviço, obra ou empreendimento contratado estiver disponível
para utilização.

§ 20 - Os ganhos econômicos decorrentes da modernização,
expansão ou racionalização de atividade desenvolvida pelo
contratado, bem como da repactuação das condições de
financiamento serão compartilhados com o contratante.

Art. 14 - Os créditos do contratado poderão ser protegidos por meio
de:

- garantias fidejussórias e seguros;
II - atribuição ao contratado do encargo de faturamento e cobrança

de créditos do contratante em relação a terceiros, salvo os relativos a
impostos, prevista a forma de compensação dos créditos recíprocos
de contratante e contratado;

III - vinculação de recursos do Estado, inclusive por meio de fundos
específicos, ressalvados os impostos.

Art. 15 - O contrato poderá prever, para a hipótese de
inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do Estado, sem
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prejuízo das demais sanções previstas na legislação federal
aplicável, que:

- o débito será acrescido de multa e juros, segundo a taxa em vigor
para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Estadual;

II - o atraso superior a noventa dias conferirá ao contratado a
faculdade de suspensão dos investimentos em curso bem como a
suspensão da atividade que não seja estritamente necessária à
continuidade de serviços públicos essenciais ou à utilização pública de
infra-estrutura existente, sem prejuízo do direito à rescisão judicial.

Capítulo III
Disposições Finais

Art. 16 - Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas - CGP -, vinculado à Governadoria do Estado.

§ 10 - Caberá ao CGP elaborar o Plano Estadual de Parcerias
Público-Privadas e aprovar os editais, os contratos, seus aditamentos
e prorrogações.

§ 2° - O CGP será presidido pelo Governador do Estado e composto
pelo Procurador Geral do Estado e pelos Secretários de Estado de
Desenvolvimento Econômico, de Planejamento e Gestão, de Fazenda,
de Transportes e Obras Públicas, de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§ 30 - Caberá à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, por meio de unidade operacional de coordenação de
parcerias público-privadas - Unidade PPP -, nos termos de
regulamento, executar as atividades operacionais e de coordenação
de parcerias público-privadas, assessorar o CGP e divulgar os
conceitos e metodologias próprios dos contratos de parcerias público-
privadas, bem como dar suporte técnico na formatação de projetos e
contratos, especialmente nos aspectos financeiros e de licitação, junto
às Secretarias de Estado.

Art. 17 - Aplica-se às parcerias público-privadas o disposto na Lei n°
8.666, de 1993.

Art. 18- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 19 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, e a Lei n° 10.453, de 22 de
janeiro de 1991.

Sala das Reuniões, de de 2003.
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Rogério Correia

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 889/2003
EMENDA N°14

Suprima-se o inciso V do art. 12 do projeto de lei em epígrafe.
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: O referido dispositivo do projeto de lei prevê que as

despesas decorrentes dos contratos de parceria público-privada não
estariam sujeitas à limitação de empenho e de movimentação
financeira a que se refere o § 20 do art. 90 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar Federal n° 101, de 2000). O referido
dispositivo também prevê tratamento idêntico para esses débitos com
relação ao serviço da dívida pública. A supressão desse dispositivo
vem atender a ditames legais, visto que uma lei ordinária estadual não
poderia estender a LRF a casos não previstos nesta.

EMENDA N°15
Suprima-se o inciso IV do art. 11.
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: A possibilidade de que o Estado desenvolva parcerias

com a iniciativa privada para que esta assuma a condição de
encarregada de serviços, atividades, infra-estruturas,
estabelecimentos ou empreendimentos de interesse público, mediante
remuneração, não deve ter como conseqüência a dilapidação do
patrimônio público. Atualmente a administração pública, mediante os
procedimentos jurídico-administrativos previstos, pode alienar bens
públicos inservíveis e que não se prestam ao exercício da atividade
administrativa. Assim, se a administração pública possui bens não
afetados à sua atividade, já pode dispo nibilizá-los, mediante
alienação, na composição dos recursos financeiros que formam o
caixa único do Tesouro do Estado. Além disso, o pagamento do
particular com a transferência de bens móveis e imóveis do Estado
pode gerar outras dificuldades, tais como a impossibilidade do
controle desses pagamentos, problemas de avaliação dos referidos
bens, bem como o fato de que a transferência do patrimônio do
Estado para o setor privado possa impossibilitar que ele cumpra a
principal diretriz do projeto de lei em epígrafe, que prevê a
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"universalização do acesso a bens e serviços essenciais".

EMENDA N° 16
Dê-se ao § 1° do art. 9° a seguinte redação:
" 1° - Os editais de licitação, os contratos administrativos e os

demais ajustes jurídico-administrativos firmados com os particulares
indicarão, de modo expresso e objetivo, os riscos excluídos da
responsabilidade do particular.".

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: Na proposta original, a redação dada ao dispositivo

legal que pretendemos alterar previa que "O instrumento indicará....
Para adequar o projeto de lei à ordem jurídico-constitucional vigente,
optamos por explicitar os mecanismos jurídicos para implementação
das parcerias público-privadas, quais sejam o edital de licitação, o
contrato administrativo e demais ajustes jurídico-administrativos
firmados.

EMENDA N°17
Dê-se ao inciso V do parágrafo único do art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1°- .................
V - gratuidade e universalização do acesso a bens e serviços

essenciais;".
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: Em que pese a mudança do perfil do Estado no

momento contemporâneo, os bens e serviços reconhecidos pela
própria administração pública como essenciais devem ser gratuitos e
o seu acesso universalmente garantido aos cidadãos mineiros,
sobretudo naqueles setores em que a Constituição assegura o direito
do cidadão a prestações do Estado. As parcerias do Estado como
iniciativa privada devem resguardar o acesso dos cidadãos ao mínimo
necessário ao exercício de sua condição de cidadania, sob pena de
que a própria existência do Estado, como sistema de coesão social,
passe a ser questionada.

EMENDA N o 18
Acrescente-se ao art. 1° do projeto de lei em epígrafe o seguinte

parágrafo:
"Art. 1°- ...........................................
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§ .... - Para os efeitos dessa lei são considerados serviços

essenciais as prestações referentes à saúde, educação, previdência e
assistência social.".

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: Um dos maiores problemas geralmente encontrados

nos programas de parcerias do Estado com a iniciativa privada é a
indefinição das atividades consideradas prestações essenciais do
Estado aos cidadãos, para a garantia do bem-estar social do povo.
Expressões como "atividades-meio", "atividades-fim", "atividades
essenciais", "atividades exclusivas", "atividades não-exclusivas",
"serviços essenciais" entre outras, são comumente utilizadas e, por
sua imprecisão conceitual, acabam criando problemas na
hermenêutica da legislação, bem como na definição das atividades e
serviços que mereçem, em nosso momento histórico, a atenção da
administração pública mineira.

EMENDA N° 19
Dê-se ao § l°do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - .........
§ 1° - Farão parte do plano estadual de parcerias público-privadas

projetos de toda a administração direta e indireta compatíveis com o
programa, devendo esse plano ser aprovado por lei.".

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Manha Campos
Justificação: Entendo que não poderemos excluir o Poder Legislativo

das discussões sobre o plano estadual de parcerias público-privadas,
em virtude da importância de que o mesmo se reveste. Mantida a
redação original do projeto, todas as instâncias decisórias do
programa estariam restritas ao âmbito do Poder Executivo, pois
implementados via decreto.

EMENDA N° 20
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 30:

- A consulta pública a que refere o § 2 0 do ad. 20 deverá ser
realizada em audiência pública, com natureza deliberativa, devendo
ser convocados, obrigatoriamente:

a) três entidades sindicais cujo âmbito de atuação esteja relacionado
aos projetos, aos contratos, aos aditamentos e às prorrogações
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contratuais objeto da consulta;

b) três entidades da sociedade civil organizada cujo âmbito de
atuação esteja relacionado aos projetos, aos contratos, aos
aditamentos e às prorrogações contratuais objeto da consulta;

c) uma entidade sindical ou da sociedade civil organizada
representativa dos servidores do Poder Executivo estadual;

b) um representante do Ministério Público do Estado;
c) um representante do Tribunal de Contas do Estado;
d) um representante da Assembléia Legislativa do Estado;
e) os membros do CGPPP.".
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: O Projeto de Lei n° 889/2003 acertadamente prevê a

realização de consulta pública para a apreciação dos projetos, dos
contratos, dos aditamentos e das prorrogações contratuais a serem
feitas entre o Estado e a iniciativa privada. Como, todavia, não estão
previstos critérios nem instrumentos concretos para a realização
dessas consultas, apresento, para a apreciação dos parlamentares, a
composição mínima das audiências públicas a serem realizadas para
a avaliação dos programas das parcerias público-privadas, devendo a
referida audiência possuir caráter deliberativo.

EMENDA N°21
Dê-se ao § 1° do art. 30 a seguinte redação:
"ALI. 30 - ............
" 1° - Caberá ao CGPPP executar o plano estadual de parcerias

público-privadas, os contratos, seus aditamentos e suas prorrogações,
segundo a deliberação promovida na consulta pública a que se refere
o § 20 do art. 20.".

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: No projeto apresentado pelo Governador há uma

contradição no que diz respeito à aprovação do plano estadual de
parcerias público-privadas, dos projetos, dos contratos, dos
aditamentos e das prorrogações contratuais a ele vinculados, visto
que, enquanto no § 2° do art. 2° esses instrumentos serão
obrigatoriamente submetidos à consulta pública, no § 1° do art. 30 do
projeto, eles serão aprovados, por maioria absoluta, pelo Conselho
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Gestor de Parcerias Público-Privadas - CGPPP. Visando corrigir
essa falha, proponho que fique definido na Lei do PPP que o papel do
CGPPP é executar as políticas e as ações definidas anteriormente na
consulta pública a que se refere o projeto.

EMENDA N°22
Dê-se ao "caput" do art. 50 a seguinte redação:
"Art. 5° - Parcerias público-privadas são mecanismos de colaboração

entre o Estado e particulares por meio dos quais o particular assume a
condição de encarregado de serviços, atividades, infra-estruturas,
estabelecimentos ou empreendimentos de interesse público, sendo
remunerado pelas utilidades e serviços que disponibilizar, nos termos
do edital de licitação e do contrato administrativo firmado, segundo
critérios determinados pelo poder público.".

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Manha Campos
Justificação: A redação original do projeto previa que o particular

seria remunerado segundo sua "performance". Para evitar expressões
imprecisas no texto legal a ser aprovado, reitero, no texto da lei
estadual a ser aprovada, os termos da norma contida no art. 37, XXI,
da Constituição Federal de 1988, segundo o qual, "as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta".

EMENDA N°23
Dê-se à alínea "c" do inciso 1 do art. 6 0 a seguinte redação:
"Art. 60 - .............

e) instalações e equipamentos necessários à ampliação dos serviços
de natureza social, como educação, saúde, previdência e assistência
social, atendendo à diretriz traçada no inciso V do parágrafo único do
art. 1° desta lei.

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Maríhia Campos
Justificação: A proposta desta emenda é determinar com maior

clareza o âmbito dos serviços de natureza social, bem como equipará-
los aos chamados serviços essenciais para estender-lhes a diretriz de
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universalização em sua prestação. As parcerias público-privadas
são importantes para a manutenção do nível de investimento do
Estado, mas a iniciativa privada não deve substituir o Estado nas
atividades que envolvam necessidades essenciais da população
mineira.

EMENDA N° 24
Suprima-se o inciso IV do art. 50 .

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.

Marília Campos
Justificação: O referido inciso do projeto de lei em epígrafe dispõe

que não será considerada parceria público-privada aquela que
envolva 'prestações singelas ou isoladas". Como o projeto não define
em que consistem essas prestações, entendo que devem ser retiradas
pois não trarão nenhuma contribuição na definição das políticas a
serem desenvolvidas na forma de parcerias público-privado.

EMENDA N°25
Suprima-se o § 2° do art. 6°.
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: As expressões "atividades-fim" e "atividades-meio" não

possuem sentido unívoco na doutrina e na jurisprudência pátrias.
Mantê-las no projeto de lei pode dificultar o trabalho hermenêutico da
lei. Além disso, a lei já traz as categorias de atividades em que
poderão ser utilizadas as parcerias público-privadas.

EMENDA N°26
Dê-se ao inciso V do art. 10  seguinte redação:
"Art. 10- ...............
V - poderão ser absorvidas, pelo contratado, atividades de gestão

desenvolvidas pelo contratante, hipótese em que o contratado poderá
prever o afastamento especial de servidores públicos para atuar sob a
direção do contratado, sem ônus para a origem, observado o disposto
no § 13 do ad. 14 da Constituição do Estado:".

Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2003.
Marília Campos
Justificação: A possibilidade de permitir que o Estado desenvolva

parcerias com a iniciativa privada, para que esta assuma a condição
de	encarregada	de	serviços,	atividades,	infra-estruturas,
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estabelecimentos ou empreendimentos de interesse público,
mediante remuneração, não deve ter como resultado o desvio do
patrimônio público. A possibilidade de cessão do patrimônio para o
setor privado pode impossibilitar que o Estado cumpra a principal
diretriz do projeto de lei ao qual oferecemos emenda, que prevê a
universalização do acesso a bens e serviços essenciais. Em que pese
ao fato de que o Governador Aécio Neves não sinaliza a entrega do
patrimônio público à iniciativa privada, por se tratar de norma geral e
abstrata, essas ações podem alcançar as próximas gestões da
administração pública mineira.

EMENDA N° 27
Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art. 1°:
"Art. 1° ....................
III - indisponibilidade das funções reguladora, controladora e

fiscalizadora do Estado;".
Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: O Estado não pode abrir mão desta função, típica do

poder público, de fiscalização das atividades que envolvam a
coletividade, principalmente quando se tratar da prestação de serviço
público pelo setor privado.

EMENDA N° 28
Dê-se a seguinte redação ao § 1° do art. 2°:
"Art. 2 0 ................
§ 1° - O plano estadual de parcerias público-privadas é parte

integrante do Plano Plurianual de Ação Governamental, podendo ser
revisto anualmente através da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: Não se pode conceber que o plano estadual de

parcerias público-privadas, que envolve utilização de bens e recursos
públicos, assim como definição de prioridades na prestação de
serviços públicos, seja aprovado por decreto. Ele deve ser entendido
como estratégia de ação governamental de médio e longo prazo,
devendo, portanto, ser parte do Plano Plurianual de Ação
Governamental, onde se estabelecem diretrizes, objetivos e metas da
administração pública para as despesas de capital e outras delas
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decorrentes e para as relativas a programas de duração
continuada, na forma do art. 154 da Constituição do Estado. Poderá
ser revista anualmente, por meio de instrumento próprio, que é a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, que compreenderá as metas e
prioridades da administração pública estadual e orientará a
elaboração da lei orçamentária anual, na forma do art. 155 da
Constituição do Estado.

EMENDA N°29
Dê-se a seguinte redação ao § 2 0 do art. 20 , acrescentado-lhe inciso:
"Art. 2 0 ..................
§ 20 - Tanto o plano estadual como os projetos, os contratos, os

aditamentos e as prorrogações contratuais a ele vinculados serão
obrigatoriamente submetidos a consulta pública, garantida a prévia
divulgação de todas as informações, inclusive das técnicas,
necessárias ao processo de decisão.

- A participação da população interessada deverá se dar por meio
de audiências públicas, amplamente convocadas; pesquisas de
opinião, garantido acesso à metodologia e ao banco de dados;
plebiscito.".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: Para que a população interessada possa realmente

participar do processo, é fundamental que ela tenha acesso às
informações necessárias ao processo de decisão. Propomos,
também, a explicitação dos mecanismos de consulta pública a que
serão submetidos os projetos, os contratos, os aditamentos e as
prorrogações contratuais a ele vinculados, como previsto no projeto
original enviado pelo Governador.

EMENDA N° 30
Dê-se a seguinte redação ao inciso 1 do art. 40:
"Art. 4°- ...............

- A existência de estudo detalhado, baseado em índices e critérios
técnicos, que comprove a existência de efetivas vantagens financeiras
e operacionais, relativamente a outras modalidades de execução
direta ou indireta, garantido acesso público aos dados e informações
que embasaram a sua elaboração.".

Sala das Reuniões, de de 2003.
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Chico Simões
Justificação: A credibilidade de índices e critérios técnicos está

relacionada diretamente com os dados e as informações que
embasaram a sua elaboração. Daí a importância do acesso público à
base de dados utilizada, como forma de atingir o objetivo original
deste inciso, qual seja, dar transparência e garantir que o repasse de
atividades públicas para o setor privado só ocorra quando forem
comprovadas as vantagens financeiras e operacionais em relação à
prestação direta.

EMENDA N°31
Dê-se a seguinte redação ao inciso III do 1° do art. 60:
"Art. 6° - ....................
§ 1°- ..........................
III - a direção de organismos públicos;".
Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: Propomos a supressão da expressão "superior", por

entendermos que a atividade de direção de organismo público, em
qualquer nível, não pode ser delegada ao setor privado.

EMENDA N°32
Dê-se a seguinte redação ao inciso II do art. 90:
"Art. 9° ................
II - a assunção de obrigações de resultado e meios para sua

implementação definidas pelo poder público, nos limites previstos no
instrumento;".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: A utilização de um dado meio para se obter um

resultado pode ser condição essencial para um contrato. Em
determinados casos, pode-se obter o mesmo resultado definido
contratualmente, mas com graves prejuízos para o usuário, para o
meio ambiente ou mesmo para outras atividades correlatas. Não se
pode deixar em aberto e de forma genérica a liberdade de escolha dos
meios para implementação de resultados definidos.

EMENDA N° 33
Dê-se a seguinte redação ao inciso II do § 1° do art. 60:
"Art. 6 0 - ...............
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§ 1°-................
II - as competências de natureza política, policial, normativa,

regulatória e fiscalizadora;"
Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: O § 1° do art. 6 0 define as atividades que não podem

ser delegadas a entidade do setor privado. A fiscalização, atividade
típica do setor público, deve ser uma delas, juntamente com as
competências de natureza política, policial, normativa e regulatória.
Propomos também, por meio desta emenda, a supressão da
expressão "ressalvadas as atividades materiais de execução", por
entendermos que é impossível a separação entre as atividades
materiais de execução e a competência propriamente dita.

EMENDA N° 34
Suprima-se o § 2° do art. 9°:
Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: A obtenção do licenciamento ambiental integra a

elaboração de projetos que envolvam qualquer tipo de interferência no
meio ambiente, com inclusão das responsabilidades para com as
pessoas que venham a ser atingidas e das ações de prevenção de
possíveis impactos negativos ao meio ambiente. Não tem sentido
delegar essa responsabilidade ao poder público, devendo ser
discutida e negociada, caso a caso, de acordo com as características
de cada projeto de parceria.

EMENDA N° 35
Dê-se a seguinte redação ao inciso V do art. 9°:
"Art. 9° - ....................
V - a sujeição aos riscos do negócio;".
Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: A sujeição aos riscos do negócio é um princípio básico

a que se expõe qualquer empreendimento privado, sendo que a
grande maioria dos fatores de risco, infelizmente, são alheios a sua
administração e controle.

EMENDA N° 36
Dê-se a seguinte redação ao inciso 111 do art. 11:
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"Art. 11 ................
III - cessão de créditos do Estado de Minas Gerais, já constituídos

ou futuros, excetuados os relativos a impostos, limitados ao período
correspondente ao mandato do governante que o autorizar;".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: A cessão de créditos futuros se equipara, neste caso, à

operação de antecipação de receita, devendo se sujeitar à norma
prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, que a limita ao período
correspondente ao mandato do governante que a realizar.

EMENDA N° 37
Dê-se a seguinte redação ao "caput" do art. 11:
"Art. 11 - Os instrumentos de parceria público-privada poderão

prever, com a devida autorização na forma do art. 26 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, que o
contratado seja remunerado mediante:".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: O instrumento de parceria público-privada envolve o

repasse de recursos públicos para o setor privado, o que é regulado
pelo art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige, neste caso,
autorização por lei específica, atendimento às condições
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão no
orçamento ou em seus créditos adicionais.

EMENDA N° 38
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 11:
"Art.11 - ..................................
§ - Todas as atividades desempenhadas pelo poder público,

pretéritas ou futuras, que tenham como resultado a redução dos
custos do contrato deverão ser computadas, com vistas à modicidade
das tarifas cobradas do usuário ou redução dos recursos públicos a
serem utilizados na remuneração do contratado.".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: O art. 11 do projeto de lei prevê que o contratado seja

remunerado por meio de tarifa cobrada do usuário ou de recursos
públicos que poderão ser repassados em espécie, em bens móveis ou
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imóveis, em títulos da divida pública, em cessão de direitos de
exploração ou outras receitas alternativas.

O objetivo desta emenda é garantir que todas as atividades
desempenhadas pelo poder público, pretéritas ou futuras, que tenham
como resultado a redução dos custos do contrato sejam computadas
com vistas à redução das tarifas cobradas do usuário ou dos recursos
públicos a serem repassados como remuneração do contratado.

EMENDA N° 39
Suprima-se o inciso III do § l° do art. 12.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: A manutenção deste dispositivo simplesmente

desobrigaria a administração pública de cumprir os deveres
constitucionais de prestação de serviços públicos, ao responsabilizar o
usuário pelo pagamento destes, no caso de inadimplemento da
obrigação pecuniária a cargo da entidade estatal contratante. A
aprovação de tal mandamento é tão absurda que só poderia ser
pensada se acompanhada de correspondente suspensão da cobrança
de impostos por parte do Estado. Como exigir o cumprimento do dever
constitucional do contribuinte de pagar os seus impostos, se
autorizarmos a administração pública a descumprir os seus, jogando a
responsabilidade sobre os cidadãos?

EMENDA N°40
Dê-se a seguinte redação ao § 2 0 do art. 12:
"Art. 12- ..............
§ 2° - Os créditos do contratado poderão, com a devida autorização

legislativa, ser protegidos por meio de:".
Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: As formas de proteção ao crédito do contratado

previstas no § 20 do art. 12 dependem de aprovação legislativa, o que
consideramos importante ser explicitado na legislação.

EMENDA N°41
Dê-se a seguinte redação ao art. 15:
"Art. 15 - Aplica-se aos contratos previstos nesta lei o disposto na

legislação geral sobre concessão e permissão de serviços e de obras
públicas.".
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Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: Propomos a supressão da expressão "no que couber"

para dirimir dúvidas que possam advir quanto à total aplicabilidade da
legislação geral sobre concessão e permissão de serviços e de obras
públicas aos contratos previstos nesta lei.

EMENDA N o 42
Dê-se a seguinte redação ao inciso II, do art. 12, do Projeto de Lei n°

889/2003:
"Art. 12- ...........
II - fiscalização, controle e prestação de contas de todos os recursos

e bens de origem pública, na forma dos arts. 73 e 74 da Constituição
do Estado;".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: Os arts. 73 e 74 da Constituição do Estado visam

garantir à sociedade o direito a um governo honesto, obediente à lei e
eficaz, criando, para isto, mecanismos de controle interno e externo,
mecanismos de controle direto da sociedade, formas de fiscalização e
prestação de contas, a que deve se submeter também a pessoa física
ou jurídica que utilizar, arrecadar, gerenciar ou administrar dinheiro,
bens ou valor públicos ou pelos quais responda o Estado.

EMENDA N O 43
Dê-se a seguinte redação ao "capuf' do art. 12:
"Art. 12 - Os instrumentos de parceria público-privada em que a

remuneração do contratado envolva a utilização de recursos públicos
observarão o seguinte regime:".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões
Justificação: Todos os instrumentos de parceria público-privada que

envolvam a utilização de recursos públicos, de qualquer natureza,
devem se submeter às regras previstas no dispositivo em tela e não
apenas às descritas nos incisos li e III, do art. 11.

EMENDA N° 44
Acrescente-se o seguinte artigo:
"Art. .... - Os instrumentos de parcerias público-privadas deverão

prever as formas de participação do usuário e de entidades
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representativas da sociedade civil de atuação especializada na
matéria e de reconhecida idoneidade na avaliação e fiscalização da
execução.".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Chico Simões,
Justificação: E importante que em cada contrato de parceria haja

previsão da forma de participação da sociedade civil na avaliação dos
resultados e na fiscalização da execução.

EMENDA N°45
Acrescente-se ao inciso 1 do art. 11 as seguintes alíneas:
"Art. 11 - .................................................
a - as tarifas deverão ser diferenciadas em função das

características técnicas e dos custos específicos provenientes do
atendimento aos distintõs segmentos de usuários, observadas as
condições financeiras destes últimos.

b - a tarifa será fixada pelo preço da proposta vencedora da
licitação, de cujo edital deverão constar os critérios de reajuste e
revisão;

c - os procedimentos para reajuste e revisão das tarifas serão objeto
de cláusula obrigatória nos contratos firmados nos termos desta Lei;

d - fica vedada a inclusão, para efeito do cálculo da tarifa, do valor
pago pela outorga da concessão.

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003.
Biel Rocha
Justificação: Em atenção ao princípio da igualdade perante o serviço

público - corolário do principio da igualdade de todos perante a lei e
do princípio da isonomia - reputamos como válida e socialmente justa
a fixação de tarifas diferenciadas, considerando-se a condição
financeira de determinados usuários ou outras circunstâncias
devidamente justificadas. Impende que exista uma adequação
racional entre o tratamento diferenciado construído e a razão
diferencial que lhe serviu de supedâneo, de modo a justificar a
progressividade tarifária. E a adoção, em termos, da política tarifária
prevista no art. 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal.

Por outro lado, parece-nos mais seguro ao interesse público e ao
interesse do próprio concessionário que os critérios para fixação,
revisão e reajuste das tarifas sejam objeto de expressa cláusula
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contratual, assim como do Edital de Licitação, a fim de que as
partes envolvidas - Estado, sociedade ( usuários ) e concessionária
obtenham a necessária segurança jurídica, envolvendo o primordial
interesse público e o equilíbrio econômico-financeiro, este último como
garantia ao particular.

Por fim, necessário se faz vedar expressamente a possibilidade de o
Estado incluir, no cálculo da tarifa a ser cobrada dos usuários, o valor
pago pelo concessionário pela outorga da concessão. E que as leis
que tratam de concessão, a exemplo da Lei n° 8.987, prevêem, entre
os critérios de julgamento, na concorrência, o da maior oferta nos
casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da
concessão.

Entretanto, este valor, em vez de ser pago pelo vencedor da
licitação ao término do procedimento, acaba sendo estipulado para
pagamento em todo o decorrer do contrato, acabando, certamente,
por onerar o valor da tarifa. Na verdade, o ônus de pagamento acaba
por incidir não sobre a empresa concessionária, mas sobre o usuário
do serviço público. Trata-se , pois, de verdadeiro tributo embutido no
valor da tarifa, com a agravante de que, para sua instituição, não são
observados os princípios constitucionais que regem a instituição de
tributos, em especial o da legalidade tributária.

Destarte, quando o usuário paga o pedágio, a passagem de ônibus,
a conta do telefone ou de outros serviços, em muitos casos está
pagando não só pela utilização do serviço público, mas também por
esse valor suplementar recolhido aos cofres públicos. Paga o preço
público mais o tributo. Essa cobrança corresponde a um verdadeiro
imposto disfarçado, porque vai ser recolhida aos cofres públicos não
para custear o serviço pelo qual é cobrada a tarifa, mas para outros
fins, não identificados, que deveriam ser custeados por receitas
provenientes de impostos.

EMENDA N°46
Acrescente-se a seguinte alínea "a" ao inciso VIII do art. 11:
"Art 11 - ...............
VIII - ..............
a - fica vedada a cobrança, por parte da Concessionária, de

remuneração decorrente do uso de faixas de domínio de rodovias
estaduais por outras empresas concessionárias de serviço público.".
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Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003.
Biel Rocha
Justificação: As faixas de domínio são definidas no Anexo 1 a que se

refere o art. 4° do Código de Trânsito Brasileiro - Lei Federal n° 9.503,
de 23/9/97 - nos seguintes termos: "superfície lindeira às vias rurais,
delimitada por lei específica e sob a responsabilidade do órgão ou
entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via".

O que se busca com esta emenda é evitar que a empresa
concessionária de serviço público tenha como fonte de remuneração,
além da tarifa, a cobrança de remuneração de outra concessionária de
serviço público (de telecomunicações, águas, energia elétrica, gás)
que tenha que fazer uso da faixa de domínio das rodovias estaduais
para a prestação do serviço no interesse da coletividade.

De fato, se um bem público, como a rodovia e respectiva faixa de
domínio, serve ao uso coletivo, todos se beneficiam igualmente, não
havendo justificativa para que incida a remuneração, que acaba por
sobrecarregar toda a coletividade.

Assim, não há nenhum impedimento a que as concessionárias de
rodovias cobrem de particulares que se instalem na faixa de rodovia
para exploração de atividades comerciais ou outros fins compatíveis.
Mas inexiste fundamento para cobrar pelo uso exercido por outras
concessionárias de serviços públicos. As mesmas razões que
justificavam a gratuidade, antes da privatização, das empresas
estatais que prestavam serviços públicos permanecem agora, quando
os mesmos serviços são assumidos por empresas privadas que agem
por delegação do poder público e recebem prerrogativas públicas
semelhantes às do poder concedente.

Além desse aspecto, existe outro igualmente relevante, qual seja, o
da modicidade das tarifas, que nada mais é do que a aplicação do
princípio da razoabilidade, hoje amplamente consagrado na doutrina,
jurisprudência e no próprio direito positivo (art. 20 da Lei n° 9.784, de
29/1/99). Decerto, seria irrazoável permitir que, para favorecer a
modicidade das tarifas de rodovias, fossem elevadas as tarifas de
água, gás, telecomunicações, etc.

E é evidente que a remuneração pelo uso de bens públicos irá
repercutir sobre o valor da tarifa de todos os serviços públicos
prestados por concessionárias sobre as quais incida o ônus,
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especialmente se, em decorrência dessa remuneração, houver
quebra do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de
concessão.

EMENDA N°47
Dê-se ao § l°do art. 90 a seguinte redação:
"Art. 9° - .........................
§ 1 0 - Somente não será caracterizada como descontinuidade do

serviço ou descumprimento do contrato a interrupção em situação de
emergência ou, mediante pré-aviso, quando:

- motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das
instalações; e

li - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da
coletividade.".

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003.
Biel Rocha
Justificação: Tratamos de serviço público no projeto de lei em pauta,

portanto não podemos nos olvidar das indeléveis características a ele
atinentes, mormente o interesse público prevalente, a continuidade, a
mutabilidade do regime jurídico e a igualdade dos usuários.

Particularmente no que toca à continuidade do serviço público,
significa dizer que é impossível a interrupção do serviço, por iniciativa
do concessionário, a não ser em hipóteses estritas previstas em lei e
no contrato. Destarte, a imprescindível continuidade do serviço público
se mostra como uma das condições para que o serviço seja
considerado adequado. Daí a necessária cautela em indicar as
hipóteses em que o concessionário pode, licitamente, sem sofrer as
conseqüências do inadimplemento, paralisar ou interromper a
execução do serviço.

EMENDA N°48
Acrescente-se ao art. 70 o seguinte parágrafo único:
"Art 70 - ..................
Parágrafo único - Nas concessões de serviço público precedidas de

obra pública, será exigida adicionalmente garantia específica para as
obras a serem construídas pelo concessionário.".

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003.
Biel Rocha
Justificação: Ante o principio da razoabilidade, justifica-se
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plenamente a exigência de garantia adicional. Isso porque, nos
contratos de concessão de serviço público precedida de obra pública,
o objeto é complexo, já que compreende não só a execução da obra,
mas, "a posteriori", a prestação do serviço ou a exploração comercial
da obra pelo concessionário. Ademais, em muitos casos, no mesmo
contrato vem incluída a concessão de uso de bens públicos por parte
da concessionária.

Não nos é crível conceber que um contrato desse porte, em regra,
de longa duração e envolvendo grande volume de despesas e
receitas, seja garantido pela mesma forma que um contrato
abrangendo obras, serviços e compras.

Há que se conciliar os interesses dos particulares envolvidos na
licitação com o interesse público, de modo que a exigência de garantia
seja feita na medida necessária e suficiente para proteger o
patrimônio público em jogo em cada procedimento licitatório.

EMENDA N°49
Dê-se ao § l°do art. 12 a seguinte redação:
"Art 12- .................

§ l o. Sem prejuízo das sanções por inadimplemento aplicáveis ao
contratado, nos termos da lei federal de contratos administrativos, no
êdital de licitação e no contrato, deverão constar, obrigatoriamente,
para a hipótese de inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo
da entidade estatal contratante, que:".

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003.
Biel Rocha
Justificação: A expressão "o contrato poderá prever" , contida no

texto da proposição encaminhada pelo Executivo deixa enorme
margem de insegurança ao interesse público. Sim, pois as
responsabilidades do poder público, em caso de inadimplemento de
suas obrigações, devem estar expressamente consignadas no edital e
no contrato, de modo que não o sejam alvo de deliberação posterior,
sem a participação do Poder Legislativo e da sociedade.

As sanções a serem aplicadas ao poder público devem estar
pormenorizadamente discriminadas nos instrumentos negociais e no
edital, como forma de se assegurar que não haverá excessos nas
penalidades, preservando-se o patrimônio público e, também, é claro,
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conferindo-se ao particular a necessária segurança jurídica.

EMENDA N° 50
Excluam-se os incisos II e III do § l' do ar[. 12.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2003.
Biel Rocha
Justificação: Quanto ao inciso 1 da proposição apresentada pelo

Executivo entendemos descabida e mesmo ilegal elencar como causa
autorizativa da suspensão da prestação do serviço a hipótese de
inadimplemento superior a 90 dias. Maior espanto causa ainda a
expressão "a suspensão das atividades que não sejam estritamente
necessárias à continuidade de serviços públicos essenciais". A quem
caberá definir os contornos dessas "atividades necessárias"?

E inaplicável nos contratos de concessão de serviço público a
cláusula "exceptio non adimpleti contractus" contra a administração
pública, na hipótese de descumprimento das cláusulas contratuais.
Ocorrendo o inadimplemento, independentemente do prazo, caberá
ao concessionário obrigatoriamente dar prosseguimento ao contrato,
pleiteando a rescisão amigável ou judicial, com indenização por
perdas e danos. Não lhe é permitido pela legislação federal aplicável
aos contratos administrativos a interrupção dos serviços.

Já o inciso II é uma aberração jurídica. De fato, não há possibilidade
de se cobrarem dos usuários tarifas para cobrir o não-pagamento do
poder público ao concessionário. E que a legislação federal aplicável,
In casu" a Lei n° 8.987, de 1995, art. 9°, c/c art. 18 , mostra-nos que
as tarifas a serem cobradas dos usuários deverão constar no edital de
licitação. Somente se houver, pois, expressa previsão no edital é que
será possível a cobrança tarifária. Jamais poderá o Estado determinar
e fixar, "a posteriori", o pagamento de tarifa como forma de "cobrir" o
seu inadimplemento.

EMENDA N° 51
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Ad. .... - A administração pública, no estabelecimento das parcerias

público-privadas de que trata esta lei, observará, prioritária e
preferencialmente, a natureza da pessoa jurídica de direito privado, na
seguinte ordem:

- de economia mista, em que o Estado detenha controle majoritário;
II - de capital nacional, com sede no território mineiro;
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III - de capital nacional, com sede no território nacional;
IV - de capital estrangeiro.
Parágrafo único - E vedada a parceria público-privada com pessoa

jurídica de que trata este artigo que esteja em débito com a Receita
Federal, Estadual e Municipal, com contribuições sociais e encargos
trabalhistas e previdenciários.".

Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Jâ Moraes
Justificação: Esta emenda tem a finalidade de alertar o Poder

Executivo, respeitando a discricionariedade de seus atos, da
importância de se garantir que as parcerias realizadas por intermédio
do Programa Parceria Público-Privada beneficiem a economia do
Estado, por meio da geração de recursos e empregos.

Tais medidas vão ao encontro das ações do Plano Mineiro de
Desenvolvimento, previsto no art. 231 da Constituição de Minas
Gerais, cujo objetivo, entre outros, é a promoção do desenvolvimento
sócio-econômico do Estado e a expansão do mercado de trabalho.

Não obstante, a Constituição da República ao instituir princípios que
regem a atividade econômica, ressalva a relevância de tratarmos de
forma diferenciada as empresas constituídas segundo as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País, de
incentivo e soberania nacional e a busca do pleno emprego.

A própria mensagem enviada a esta Casa, ressalta a necessidade
de criação de medidas de incentivo ao desenvolvimento econômico do
Estado, e de incremento às políticas sociais promovendo o bem-estar
da população mineira.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta emenda, incluindo-a no projeto de lei em tramitação.

EMENDA N° 52
Acrescente-se o seguinte § 4 0 ao art. 20:
"Art. 2° -
§ 40 - Na execução de serviços, atividades, infra-estruturas,

estabelecimentos ou empreendimentos de interesse público definidos
no plano de parcerias público-privadas, será admitida a celebração de
convênio com os municípios para obtenção de receitas alternativas ou
complementares, que reger-se-á pelo disposto na legislação geral
sobre contratos administrativos.".
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Sala das Reuniões, de de 2003.
Vanessa Lucas
Justificação: As parcerias público-privadas têm como princípio

básico o de que o investimento deve ficar a cargo do particular, vindo
a ser amortizado em contratos de longo prazo, mediante remuneração
feita com verbas orçamentárias ou pela exploração econômica do
serviço.

A emenda ora proposta objetiva garantir a colaboração dos
municípios na execução das parcerias público-privadas. Assim, visa
ampliar as possibilidades de desenvolvimento do Estado e de
atendimento ao bem-estar coletivo, ao admitir que o contratado seja
remunerado mediante pagamento efetuado com recursos do Tesouro
e também com a contrapartida municipal nas condições estabelecidas
em convênio, especificando a utilização de receitas alternativas e
complementares de que trata o inciso VIII do art. 11 do Projeto de Lei
n° 889/2003.

EMENDA N° 53
Dê-se ao inciso II do § 1° do art. 50 do Substitutivo n° 1 a seguinte

redação:
"II - transportes públicos.".
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2003.
Marília Campos
Justificação: A emenda apresentada pretende excluir o saneamento

básico da relação das atividades a serem desenvolvidas por
intermédio da realização de parcerias público-privadas. Isso porque
não devem ser objeto de parceria público-privada os setores
remunerados quase exclusivamente por tarifa do usuário e cujo
serviço público é de utilização compulsória pelos usuários.
Diferentemente do que ocorre com o serviço de telefonia, em que o
usuário tem possibilidade de utilizar um serviço coletivo (telefone
público) caso não tenha condições de manter serviço próprio, a
utilização do serviço de saneamento básico é compulsória, por
questões de saúde pública, e o cidadão não tem a opção de se
desvincular da rede de distribuição de água e de esgoto caso não
possa fazer face ao pagamento das tarifas cobradas. Assim, achamos
prudente excluir o referido setor do espectro de atuação das parcerias
público-privadas.
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EMENDA N° 54

Acrescente-se ao art. 15 do Substitutivo n o i o seguinte § 40:

" 40 - Fica vedada a remuneração do contratado pelas seguintes
formas:

- transferência de ativos e/ou de capital acionário de empresas
públicas e sociedades de economia mista pertencentes ao Estado;

II - permissão ou concessão de uso de recursos naturais
pertencentes ou gerenciados pelo Estado;".

Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2003.
Marília Campos

EMENDA N° 55
Dê-se ao § 20 do art. 15 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
" 20 - Os ganhos econômicos decorrentes da modernização,

expansão ou racionalização de atividade desenvolvida pelo
contratado, bem como da repactuação das condições de
financiamento, serão utilizados para a redução das tarifas cobradas
dos usuários dos serviços públicos.".

Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2003.
Manha Campos
A Presidência informa que, no decorrer da discussão, foram

!apresentadas ao Projeto de Lei n° 1 .079/2003 as seguintes emendas
'e que, nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha o projeto com as emendas à Comissão de Fiscalização
Financeira, para parecer.	 -

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.079/2003
EMENDA N°2

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O ai. 30 da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, fica

acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 3° -
§ ... - Para os fins do disposto no inciso V deste artigo, consideram-

se veículos automóveis e motocicletas.".".
Sala das Reuniões, 19 de setembro de 2003.
Gil Pereira
Justificação: O inciso V do ant. 30 da Lei n° 12.735, de 30112/97,

dispõe sobre a isenção do IPVA sobre a propriedade de veículo de
motorista profissional autônomo que o utilize para transporte público
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Adalclever Lopes
Justificação: Buscamos, através de nossa proposta, melhorar as

condições de trabalho dos realizadores do transporte público de
passageiros - em sua maioria, pertencentes a uma classe
economicamente limitada, sem emprego fixo e estável e que, por meio
da oferta desse serviço, encontram um recurso para a sua
sobrevivência e a de seus familiares.

A redução da alíquota para o percentual de l% objetiva equalizar a
situação. De um lado, o Governo necessitando angariar fundos para a
aplicação em seus investimentos e a conservação das estradas
mineiras; de outro, a população combativa que espera de nós,
parlamentares ações justas e efetivas. Isso colocado, solicitamos o
acolhimento dos nobres colegas.

EMENDA N°5
Acrescente-se ao art. 30 da Lei n° 12.735, de 30/12/97, a que se

refere o art. 20 do projeto, o seguinte inciso XVII:
"Art. 2° -
Art. 3°-XVII - veículo de pessoa portadora de deficiência visual ou auditiva.".
Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Sebastião Helvécio
Justificação: Reveste-se da maior justiça a nossa postulação,

porquanto não se compreende que os deficientes visuais ou auditivos
que tenham veículo próprio dirigido por outra pessoa não se possam
beneficiar da isenção do IPVA garantida aos deficientes físicos.

EMENDA N°6
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Fica isento do IPVA o veículo de entidade filantrópica,

quando declarada de utilidade pública pelo Estado, ou de entidade
formada pelo Programa de Incentivo à Formação de Bombeiros
Voluntários, desde que utilizado exclusivamente para a consecução
dos objetivos da entidade.".

Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Sidinho do Ferrotaco
Justificação: Esta emenda vem acrescentar, no rol dos isentos do

pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
- IPVA -, os veículos destinados à cobertura das atuações funcionais
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do Programa de Incentivo à Formação de Bombeiros Voluntários.

De início, sublinhe-se que o imposto objeto de nossa proposta
legiferante, outrora denominado Taxa Rodoviária única, possui
disciplina constitucional com previsão de competência para os
Estados Federados e para o Distrito Federal.

Cada Estado edita legislação própria sobre o IPVA. As alíquotas
variam e apresentam, às vezes, feitio extrafiscal, sobretudo no que
tange aos interesses e às peculiaridades de cada um dos membros da
Federação.

Segundo precedente de nosso pretório excelso (STF, Primeira
Turma, RE n° 236.931-8/SP, relator: Ministro limar Galvão, publicado
no "Diário do Judiciário da União" de 29/10/90), a competência
legislativa dos Estados, na seara da exação mencionada, é plena.
Com a vigência do sistema tributário nacional, abriu-se à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a via da edição das leis
necessárias à aplicação do § 3 0 do art. 34 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

No que concerne à regulamentação específica do IPVA, destaque-
se que sua base de cálculo corresponde ao valor venal do veículo,
onerando o contribuinte segundo a grandeza do seu patrimônio. A
definição da dimensão pecuniária a incidir sobre a propriedade
particular deve estar alinhada ao princípio da capacidade contributiva.

Em paralelo a esse princípio, nos propósitos retores da
fenomenologia da incidência jurídica, é que se apresenta o instituto da
isenção.

Nesta oportunidade, é essencial trazer a colação as seguintes
considerações de Amilcar de Araújo Falcão sobre o tema da isenção:
"Nela há incidência, ocorre o fato gerador. O legislador, todavia, seja
por motivos relacionados com a apreciação da capacidade econômica
do contribuinte, seja por considerações extrafiscais, determina a
inexigibilidade do débito tributário". A inserção dos veículos destinados
ao Programa de Incentivo à Formação de Bombeiros Voluntários no
elenco dos isentos do pagamento do IPVA corrobora esses valores.

A Lei n° 13.369, de 1999, prevê como escopo maior da atuação dos
bombeiros voluntários o estímulo à participação da sociedade civil na
prevenção e no combate a incêndios e no exercício de atividades de
busca, salvamento e atendimento pré-hospitalar de emergência,

rÃ



646
sobretudo nos municípios onde não houver destacamento do
Corpo de Bombeiros Militar. Por outro lado, incumbe ao poder estatal
o oferecimento de suporte técnico à criação das brigadas voluntárias e
a celebração de convênios com entidades governamentais e não
governamentais com o objetivo de repassar às brigadas equipamentos
para combate a incêndio, bem como a atuação em prol do sucesso do
Programa.

E de bom alvitre consignar que, na concretização de programas de
interação entre sociedade civil e aparelho estatal, se, por um lado,
vige o compromisso do cidadão com a consecução do bem comum,
por outro, vigora o imperativo estatal de assegurar, em plenitude, as
condições materiais para o bom desempenho de tais programas.

O mesmo fundamento da isenção tributária estabelecida para as
entidades filantrópicas se aplica à pretendida isenção para as
brigadas voluntárias.

EMENDA N°7
Altere-se o art. 30 da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, no

seguinte dispositivo:
"Art. 30 - ...............................................
III - veículo de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental

severa ou profunda, ou de autista, diretamente ou de intermédio de
seu representante legal;".

Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: A Lei n° 12.735, de 1997, relaciona, em seu ml. 3 0 , os

casos de isenção do pagamento de IPVA, incluindo a propriedade de
veículo de pessoa portadora de deficiência física.

No ano de 2003, o Governo Lula editou medida provisória,
convertida posteriormente na Lei Federal n°10.690, de 16/6/2003, que
inclui no rol de isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI - os proprietários de automóveis que forem deficientes visuais,
mentais ou autistas, como medida que visa à justiça social.

Na contramão das políticas de incentivo fiscal para aquecer nossa
economia, o Governo do Estado tem proposto uma absurda elevação
da carga tributária, com aumento e criação de diversas taxas. Com
relação ao IPVA, por exemplo, tem proposto reduzir o desconto do
Imposto para os carros a álcool, aumentar o IPVA das motos e
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veículos de carga.

Em face disso, apresentamos esta emenda, com o intuito de
assegurar também aos deficientes visuais, mentais e autistas o
mesmo benefício da isenção do IPVA de que hoje gozam os
deficientes físicos, numa acepção abrangente desses portadores de
necessidades especiais. Fica mantida a prerrogativa do Poder
Executivo, assegurada pelo § 2 0 do art. 30 da Lei n° 12.735, de 1997,
de disciplinar em regulamento as hipóteses para reconhecimento das
deficiências aludidas.

Pela importância da matéria em questão, acreditamos na aprovação
desta emenda por nossos ilustres pares.

EMENDA N°8
Acrescente-se ao art. 1°, que altera o art. 70 da Lei n° 12.735, de 30

de dezembro de 1997, o seguinte dispositivo:
"Art. 70 - ..............................................................
§ 70 - Tratando-se de veículo automóvel popular, de até 1 .000cc (mil

cilindradas), a base de cálculo fica reduzida em 10% (dez por cento).".
Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: O Estado de Minas, no exercício de 1998, concedeu,

aos proprietários de automóveis populares de até 1 .000cc, um
desconto de 10% sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA. Essa medida transformou-se em um grande
estímulo à produção e à venda dos automóveis populares em nosso
Estado, que tem o orgulho de sediar a FIAT, uma das maiores
empresas de automóveis do mundo.

Na contramão das políticas de incentivo fiscal para aquecer nossa
economia, o Governo do Estado propôs uma absurda elevação da
carga tributária, com aumento e criação de diversas taxas. Com
relação ao IPVA, tem proposto reduzir o desconto do Imposto para os
carros a álcool, aumentar o IPVA de motos e veículos de carga.

Enquanto o Governo Federal reduz o IPI para aumentar as vendas
de carros, o Governador Aécio Neves aumenta o IPVA para os
cidadãos proprietários de automóveis e para os empresários, o que é
totalmente descabido e não pode ser aprovado por esta Assembléia.

Em face disso, apresentamos esta emenda, com o intuito de reduzir
a base de cálculo do IPVA dos carros populares em 10%, para
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estimular a produção e as vendas do citado tipo de veículo, que
estavam sem qualquer incentivo.

Pela importância da matéria em questão, acreditamos na aprovação
desta emenda por nossos ilustres pares.

EMENDA N°9
Altere-se no projeto, seu art. 1°, que dá nova redação ao art. 10 da

Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997:
"Art. 10- ........................................................
II - 2% (dois por cento) para caminhonete de carga - picape -, furgão

e veículo automotor rodoviário para transporte público de passageiros,
comprovada mediante registro no órgão de trânsito na categoria
"aluguel";".

Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: O Governo do Estado de Minas propõe aumentar a

aliquota do IPVA incidente sobre o valor do veículo das caminhonetes
de carga - picape -' furgões e veículos automotores rodoviários
utilizados no transporte público de passageiros, comprovada mediante
registro no órgão de trânsito na categoria "aluguel", de 2% para 3%.

Alega o Governador Aécio Neves que é preciso igualar a tributação
à do Estado do Rio de Janeiro. Ora, é, no mínimo, incoerente, na
mesma proposição de lei, o Governo do Estado requerer descontos no
IPVA de 50% para as empresas locadoras de veículos e propor
aumento no IPVA das caminhonetes de carga, furgões e vans em
50%.

O Estado se permite reduzir o IPVA dos carros de locadoras para
competir com outros Estados, mas não pode manter alíquotas
reduzidas de motos, picapes, furgões e vans para a sociedade
mineira.

As caminhonetes, vans utilizadas no transporte de passageiros e
furgões são veículos utilizados para o trabalho, são instrumentos
loborais, e mais: são fontes de renda de muitos trabalhadores que
terão seus orçamentos familiares prejudicados por um aumento de
50% no IPVA.

Em face disso, apresentamos esta emenda com o intuito de manter
a atual aliquota em 2%. Pela importância da matéria aludida,
acreditamos na aprovação desta emenda por nossos ilustres pares.
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EMENDA N° 10

Altere-se no projeto, seu art. 1, que dá nova redação ao art. 10 da
Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997:

"Art. 10- ........................................................
V - para motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e ciclomotor:
a) 1% (um por cento) para veículo com até 150cc (cento e cinqüenta

cilindradas);
b) 1,5% (um e meio por cento) para veículo com mais de lSOcc

(cento e cinqüenta cilindradas);".
Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: O Governo do Estado de Minas propõe aumentar as

alíquotas para as motos de 1% e 1,5% para 2%. Alega o Governo que
é preciso uniformizar as alíquotas e elevar a arrecadação, que é
menor em relação a outros Estados.

Ora, o argumento do Governador Aécio Neves é descabido. A carga
tributária de Minas Gerais já uma das mais pesadas do País. O valor
total arrecadado com o IPVA no Estado de Minas é maior do que
naqueles citados, já que a frota de veículos é a 2a do Brasil. Assim,
elevar o IPVA das motocicletas, que, em sua grande maioria, são
veículos de trabalho dos mineiros, é um descalabro, no momento
atual. Ademais, é no mínimo incoerente, na mesma proposição de lei,
o Governo do Estado requerer descontos no IPVA de 50% para as
empresas locadoras de veículos e propor aumento no IPVA das
motocicletas.

Em face disso, apresentamos esta emenda com o intuito manter as
atuais alíquotas de 1% para motos até 150 cc e 1,5% para motos com
mais de 150 cc. Pela importância da matéria aludida, acreditamos na
aprovação desta emenda por nossos ilustres pares.

EMENDA N°11
Suprima-se a expressão "em dobro" do art. 12 do Substitutivo n° 1.
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: Consideramos que o princípio da razoabilidade dos

preços públicos deve ser mantido pela administração pública. Prevê o
art. 12 do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 1.079/2003, quando do
não-pagamento do IPVA, o pagamento do valor principal,
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devidamente atualizado, acrescido ainda de juros de mora e multa.
Em caso de o contribuinte devedor sofrer ação fiscal de cobrança, o
valor da multa será exigido em dobro, ou seja, o contribuinte está
sendo duplamente penalizado. Será que o Estado cumpre fielmente
suas obrigações? Quando não cumpre suas obrigações, ele paga em
dobro a seus credores? Não podemos concordar com o pagamento
em dobro das multas. Deve isso ser retirado do projeto.

EMENDA N° 12
O § 1° do Substitutivo n° 1 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11 - ........................
§ 1° - A Secretaria da Fazenda escalonará o pagamento de acordo

com o final da placa do veículo a partir do mês de fevereiro de cada
ano.".

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: A carga tributária sobre os cidadãos no mês de janeiro

de cada ano é um absurdo. O contribuinte é obrigado a pagar aluguel,
condomínio, IPVA de seu carro, IPTU, seja locador, seja proprietário,
e, em alguns casos, matrícula de escola, prestações das compras,
etc. O mês de janeiro se tornou um tormento na vida das pessoas.
Cabe ao Estado, atendendo ao principio da razoabilidade dos preços
públicos, facilitar o pagamento dos tributos aos cidadãos. Estamos
propondo a presente emenda para facilitar o pagamento do IPVA
sempre a partir do mês de fevereiro de cada ano. Hoje, várias
administrações municipais têm facilitado a vida de seus cidadãos,
concedendo um parcelamento maior no pagamento dos tributos. Pela
importância da matéria, contamos com a aprovação da referida
emenda por nossos ilustres pares.

EMENDA N°13
Inclua-se onde convier no art. 30 o seguinte inciso:
"Art. 30 - .....................
- veículo automotor rodoviário com autorização para transporte

público suplementar e alternativo;".
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: Consideramos necessária a isenção do IPVA de

veículos utilizados em transporte público de passageiros, inclusive os
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transportes suplementar e alternativo por razões sociais. Os ônibus
õ caminhões que também transportam passageiros gozam do
benefício de contribuir apenas com 1% do IPVA. Já os proprietários de
transporte público, além de pesadas cargas municipais, não gozam de
nenhum benefício estadual. Assim sendo, esperamos seja acolhida a
presente emenda por nossos pares.

EMENDA N°14
Dê-se ao "caput" do art. 11 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária

credenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda, cabendo ao
contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em quatro
parcelas mensais consecutivas.".

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: Hoje, em Minas Gerais, a frota de veículos gira em

torno de 3.400.000 veículos, segundo dados do DETRAN-MG. Ainda
assim, os mineiros proprietários de veículos são minoria. Portanto, o
pagamento do IPVA recai sobre os cidadãos que se encontram nas
classes sociais mais elevadas, já que a maioria da população não
possui condições de comprar um veículo. A carga tributária está muito
elevada. Esta emenda visa a garantir um maior parcelamento no
pagamento do IPVA, tendo em vista a elevada incidência de tributos já
existentes. Necessário se faz reduzir a carga tributária e facilitar as
condições de pagamento ao contribuinte. Pela importância da matéria,
somos pela aprovação da referida emenda por nossos ilustres pares.

A Presidência informa ainda que, nos termos do inciso III do art. 173
do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes emendas dos
Deputados Domingos Sávio e Weliton Prado ao Projeto de Lei n°
1.079/2003, por serem idênticas à Emenda n° 1.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.079/2003
EMENDA

Suprima-se o § 6° do art. 70 da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de
1997, modificada pelo art. 1° do Projeto de Lei n°1.079/2003.

Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Domingos Sávio
Justificação: Esta emenda tem por objeto suprimir o § 6 0 do art. 70

da Lei n° 12.735, de 30/12/97, modificado pelo art. l°do Projeto de Lei
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fl° 1.079/2003, que fixou em 10% o percentual de redução da base
de cálculo do IPVA. Manter o desconto nos patamares atuais, ou seja,
de 30%, representa um incentivo para o aumento da frota de veículos
a álcool, o que, conseqüentemente, fará com que o Programa Pró-
álcool eleve sua produtividade, gerando mais renda e emprego e
aumentando a receita do Estado.

Portanto, conto com a colaboração dos nobres pares para a
aprovação desta emenda.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão
de Defesa do Consumidor.

EMENDA
Suprima-se o § 6° da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997,

modificado pelo art. 1 1 do Projeto de Lei n°1.079/2003.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Weliton Prado
Justificação: O Governo de Minas Gerais quer reduzir de 30% para

apenas 10% o desconto da base de cálculo do IPVA dos carros
movidos à álcool. O Governo alega que hoje há tecnologia "fiex fuel",
que permite aos carros moverem-se com gasolina ou álcool ou com a
mistura deles. Entretanto, não se refere à quantidade de carros com
esse item.

Ora, o argumento do Governador Aécio Neves é descabido. Essa
tecnologia foi anunciada há poucos meses e teve um impacto muito
reduzido nos carros em circulação no Estado. Na verdade, a proposta
de aumentar o IPVA dos carros à álcool quer elevar a arrecadação do
imposto para, provavelmente, fazer frente ao desconto que tem sido
dado às locadoras de veículos.

E no mínimo incoerente, na mesma proposição de lei, o Governo do
Estado requerer descontos no IPVA de 50% para as empresas
locadoras de veículos e propor aumento no IPVA dos carros à álcool.

Além disso, o desconto de 30% para os carros à álcool sempre foi
um estímulo do Estado a um combustível produzido a partir de
matéria-prima encontrada em larga escala na região. O setor
sucroalcooleiro tem sido parceiro de primeira hora do Estado na
construção e reforma de estradas, sobretudo na região do Triângulo
Mineiro, do Alto Paranaíba e no Noroeste de Minas.

E preciso estimular a aquisição de carros à álcool com descontos
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reais que fortaleçam a política "pró-álcool" no País e no Estado,
razão pela qual propomos esta emenda para corrigir a distorção e a
injustiça que se quer fazer ao cidadão mineiro. Pela importância da
matéria aludida, acreditamos na aprovação desta emenda por nossos
ilustres pares.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão
de Defesa do Consumidor.

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

Deputadas e os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia
7, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 7/11/2003
Presidência da Deputada Jô Moraes

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Carlos Pimenta - Elmiro Nascimento - Já Moraes - Maria José

Haueisen - Sebastião Helvécio.
Falta de Quórum

A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes ) - 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
as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais de
segunda-feira, dia 10, às 8h30min e às 119h30min, nos termos do
edital de convocação.	 -
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO,

EM 24/9/2003
Às 14h30min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria Olívia, Djalma Diniz e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Laudelino Augusto, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre
proposições em fase de redação final. O Presidente acusa o
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recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 116/2003 (Deputado
Laudelino Augusto) e 24512003 (Deputado Djalma Diniz). 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, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 116/2003 (relator:
Deputado Laudelino Augusto) e 24512003 (relator: Deputado Djalma
Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°52/2003, EM 21/10/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, José Henrique e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Ana Maria Resende. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Henrique, 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 tratar de assuntos de
interesse da Comissão e passa à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação é aprovado requerimento do
Deputado Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
realizada audiência pública para subsidiar os trabalhos da Comissão.
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 6/11/2003, às 141h30min,
na Sala das Comissões, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
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José Henrique, Presidente.	 -

ATA DA loa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 30110/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Mauro Lobo e Ana Maria Resende (substituindo esta
ao Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do
BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pelo acatamento da Proposta de Ação Legislativa
n° 9/2003 em turno único (relator: Deputado André Quintão). As
Propostas de Ação Legislativa nos 10 e 11/2003 são retiradas da
pauta por determinação do Presidente, por não cumprirem
pressupostos regimentais. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado André Quintão, em que solicita a
realização de audiência pública para discussão da Proposta de Ação
Legislativa n° 612003; e do Bloco PT-PCdoB, em que solicita a
realização de debate público para homenagear as Prefeituras
Municipais do Estado que promovem o orçamento participativo.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Mauro Lobo -

Leonardo Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°320/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
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Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Leonardo Quintão,
pretende instituir, no âmbito da rede pública estadual, o Prêmio Paulo
Freire de Criatividade.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1 que
apresentou. Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer,
conforme os termos do art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Paulo Freire, ao instituir método fundado no princípio de que o

processo educacional deve partir da realidade que cerca o educando,
criou uma alternativa ao sistema escolar tradicional. O objetivo dessa
pedagogia consiste na libertação do homem por meio da
conscientização da realidade circundante. Por outras palavras, a
educação é entendida como práxis social, isto é, momento de reflexão
rigorosa, em conjunto com a comunidade escolar, sobre a realidade
em que se vive. A partir dessa reflexão, surgirá o projeto de ação a ser
executado. Trata-se de processo permanente, porque a ação, depois
de executada, deverá novamente ser objeto de reflexão, dando origem
a novo projeto, a nova reflexão e assim por diante.

Desde 1955, Paulo Freire preocupou-se em organizar a participação
dos pais na escola pública ou privada, conforme texto encontrado no
Instituto que leva o nome do educador. Nos anos 80, engajou-se
sobretudo na luta pela escola pública de qualidade para todos, a
chamada escola pública popular. Além disso, assessorou sistemas
educacionais das ex-colônias portuguesas da África.

O pensamento freireano considera que o mundo é aberto. Pode-se
caminhar em diversas direções, desde que não haja opressão de uns
sobre os outros. Paulo Freire propõe que todo procedimento
pedagógico seja feito por meio do diálogo. Por isso, o sistema Paulo
Freire de alfabetização conscientiza o educando a respeito de si
mesmo e do mundo que o rodeia, constitui ação alfabetizadora
dialógica e conduz a uma prática pedagógica libertadora.

A obra de Paulo Freire é ponto de referência imprescindível para a
ação educativa de trabalhadores, professores, animadores,
movimentos, organizações e instituições que lidam com educação de
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adultos, educação popular, educação formal e não formal.

Consideramos muito oportuna a homenagem a Paulo Freire no
prêmio criado pelo projeto de lei em exame, por dois motivos. Em
primeiro lugar, esse prêmio seguramente incentivará os profissionais
do ensino da rede pública estadual a atuar de maneira mais efetiva,
apresentando projetos pedagógicos de fôlego, com o objetivo de
melhorar a qualidade do ensino. Em segundo, o educador é um dos
fenômenos educativos mais importantes do nosso século, espírito
abnegado, devotado à educação, que merece ser lembrado e tomado
por modelo, principalmente na atitude que expressou com as
seguintes palavras:

"O meu respeito de professor à pessoa do educando, à sua
curiosidade, à sua timidez, que não devo agravar com procedimentos
inibidores, exige de mim o cultivo da humildade e da tolerância".

Portanto, criar um prêmio no âmbito da rede pública estadual com o
nome Paulo Freire é fazer justiça ao grande educador que ele foi.

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, além de sanar alguns vícios, dá redação adequada ao projeto,
sintonizando-o com a técnica legislativa. Apresentamos a Emenda n°
1 ao Substitutivo n° 1 ao final deste parecer, pelo fato de já estar em
vigor o Prêmio Lúcia Casasanta, instituído pela Secretaria da
Educação, por meio da Resolução n° 7.537, de 1994, que
homenageia professores da rede pública de ensino fundamental do
Estado que se dedicam à alfabetização.

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

n° 320/2003, na forma do Substitutivo n° 1, formulado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. to o seguinte parágrafo único:
"Art. 1° -
Parágrafo único - Não serão beneficiados os projetos relacionados à

alfabetização.".
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ana

Maria Resende - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR N° 42/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei Complementar n° 42/2003, do Governador do
Estado, dispõe sobre as assessorias jurídicas dos órgãos da
administração direta do Poder Executivo, altera denominação,
transforma e cria cargos e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 11/10/2003, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, emitir
parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
proposição.

Fundamentação
O projeto em estudo pretende, especialmente, regular o conteúdo do

§ 21 do art. 128 da Constituição do Estado, com a redação dada pela
Emenda à Constituição n° 56, de 11/7/2003. Assim dispõe o citado
dispositivo:

"Art. 128- ......................................................................
§ 20 - Subordinam-se técnica e juridicamente ao Advogado-Geral do

Estado as consultorias, as assessorias, os departamentos jurídicos, as
procuradorias das autarquias e das fundações e os demais órgãos e
unidades jurídicas integrantes da administração direta e indireta do
Poder Executivo".

Para cumprir esse objetivo, o projeto altera a denominação das
assessorias técnicas para assessorias jurídicas, vinculando-as à
Advocacia-Geral do Estado e definindo a sua natureza jurídica e as
suas atribuições. Há, também, casos especiais, como o da Assessoria
Jurídico-Administrativa da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, que recebe perfil ligeiramente diverso, ainda assim em
consonância com o disposto no citado § 2 0 do art. 128 da Carta
Política mineira.

Para dar coerência às modificações de ordem estrutural, o projeto
transforma 1 cargo de Diretor e 6 cargos de Assessor-Chefe em
cargos de Assessor Jurídico-Chefe, de recrutamento amplo, mantida a
remuneração dos cargos de origem. A mesma mudança ocorre em
relação aos cargos de Assessor Técnico, que passam a receber a

rs



659
denominação de Assessor Jurídico. Também são estabelecidos
requisitos para a ocupação dos mencionados cargos.

No plano da direção superior da Advocacia-Geral, desaparece o
cargo de Subprocurador-Geral da Fazenda, ao passo que o cargo de
Procurador-Geral Adjunto passa a receber a denominação de
Advogado-Geral Adjunto. Ademais, cria-se outro cargo de Advogado-
Geral Adjunto, provavelmente em substituição ao cargo de
Subprocurador-Geral da Fazenda. E, finalmente, 1 cargo de
Procurador-Chefe fica transformado no cargo de Consultor Jurídico-
Chefe.

Providência relevante para reforçar o controle e a transparência das
ações da Advocacia do Estado é a instituição dos cargos em
comissão de Corregedor e de Corregedor Auxiliar, a serem ocupados
por Procuradores do Estado de Classe Especial, mediante ato de
nomeação do Governador do Estado.

Por último, e certamente com vistas a fortalecer o corpo
administrativo da Advocacia-Geral, o projeto ainda cria 150 novos
cargos de provimento efetivo de Procurador do Estado de P Classe.

Afora essas alterações, o projeto, além de aumentar em 3 o número
de cargos de provimento em comissão de Assessor II, traz regras
acessórias, que têm a finalidade de ordenar a legislação em vigor
tendo em vista as mudanças ora propostas.

Para o custeio das despesas decorrentes da lei, fica autorizado o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento, até o limite
de R$1.959.301,43.

Finalmente, vale mencionar aspecto importante da proposição,
relacionado à preocupação em uniformizar o entendimento jurídico no
âmbito das assessorias do Executivo Estadual. Daí a previsão, em
muito boa hora, de regras que cuidam do alcance de aplicação dos
pareceres e das súmulas editadas pela Advocacia-Geral do Estado. A
medida gera segurança jurídica.

Com essa abordagem geral da proposição, é possível, de antemão,
perceber que ela em nada afronta a ordem jurídica nacional e
estadual. Nos termos do art. 66, III, 1", da Constituição mineira,
compete ao Governador do Estado a iniciativa de projeto de lei que
trate da organização da Advocacia do Estado. O instrumento
escolhido, lei complementar, também está de acordo com o disposto
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no "caput' do art. 128 do mesmo texto constitucional, com a
redação dada pela citada Emenda à Constituição n° 56, de 2003.

Quanto aos aspectos referentes a conteúdo, estão sendo
observados, rigorosamente, os parâmetros fixados pelo mencionado
art. 128 da Constituição Estadual. No que diz respeito à conveniência
e à oportunidade das alterações propostas, tal avaliação cabe às
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, uma vez que, tirante as balizas jurídicas já explicitadas,
a matéria se encontra no âmbito da discricionariedade política dos
órgãos superiores do Legislativo e do Executivo.

Além do mais, não vislumbramos na proposição em análise medida
que, de maneira evidente, venha a ofender princípios jurídicos como
os da eficiência e da economicidade. Pelo contrário, a impressão que
fica é a de que o projeto contribui, significativamente, para a
racionalização e o aperfeiçoamento da ação administrativa que
compete aos organismos jurídicos do Executivo Estadual.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei Complementar n°42/2003.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
Bonifácio Mourâo, Presidente e relator- Leonídio Bouças - Ermano

Batista - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°607/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Antônio Carlos Andrada, por meio do projeto de lei em
tela, pretende seja autorizado o Poder Executivo a doar ao Município
de Senador Firmino o imóvel que especifica.

Publicada em 10/4/2003, foi a matéria encaminhada a esta
Comissão de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao seu
exame preliminar com relação aos aspectos jurídico, constitucional e
legal, conforme estabelece o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O objeto da proposição que ora analisamos é constituído por um

terreno urbano com área aproximada de 4.800m 2 e benfeitorias, onde
funciona a Escola Municipal Padre Jacinto Trombert. Como a
responsabilidade da gestão e da conservação da unidade ali instalada
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é do município, há a necessidade de se formalizar para ele a
transferência de domínio do imóvel.

A doação é contrato civil que objetiva a transferência graciosa de um
bem do patrimônio do doador para o do donatário. Quando realizado
entre particulares, o contrato está regulado pelo art. 538 e seguintes
do Código Civil Brasileiro. Quando uma das partes é o poder público,
rege-se a avença por aquelas disposições, acrescidas pelas regras de
direito público.

No caso em questão, ambos os contraentes são pessoas de direito
público, por isso, submetem-se aos preceitos da Lei Federal n° 8.666,
de 21/6/93, que institui normas gerais para as licitações e os contratos
da administração pública; da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que dispõe
sobre as licitações e os contratos das administrações centralizada e
autárquica do Estado, sem esquecer-se de mencionar o ar[. 18 da
Carta Política mineira, que exige, para a formalização do contrato, a
autorização legislativa, e esta só poderá ser concedida se for
verificado o atendimento aos requisitos civis que são próprios ao caso
e aos administrativos que lhe são incidentes. Entre os primeiros, está
a forma e a disposição de vontade; já entre os últimos, o atendimento
prioritário ao interesse público.

Com respeito à disposição de vontade, apontamos, nos autos do
processo, informação do Poder Executivo consubstanciada no
Of/AALJSESCC/n° 31/2003, da Secretaria de Estado da Casa Civil, de
que há concordância de se fazer a transferência do bem ao patrimônio
do município, tendo em vista que ali funciona unidade de ensino do
donatário.

No que tange ao interesse público, dizemos que a administração,
por seus agentes, não tem a disponibilidade dos bens que estão sob
sua guarda, por se tratar de coisas públicas que deverão atender
prioritariamente ao interesse geral. Fazendo uma análise do motivo
que norteia o contrato de doação aqui proposto, podemos vislumbrar
que subjazem a ele os princípios disciplinadores da matéria,
iporquanto, ao ser transferido ao patrimônio do município, o bem será
utilizado para o desenvolvimento de ação na área educacional,
beneficiando toda a comunidade de Senador Firmino.

Fazendo uma análise mais detalhada do projeto de lei, sentimos a
necessidade de apresentar-lhe substitutivo para melhor adequá-lo à
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boa técnica legislativa e a outras exigências da legislação em vigor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 607/2003 na
forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador Firmino

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

Senador Firmino imóvel urbano constituído por terreno com área
aproximada de 4.800m 2 (quatro mil e oitocentos metros quadrados) e
benfeitorias, situado nesse município, na Rua Tolentino Fernandes,
s/n°, Centro, matriculado sob o n° 5.401, a fls. 186 do livro 2-S, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Senador Firmino.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento da Escola Municipal Padre Jacinto Trombert.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que justificou a doação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.059/2003

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°
1.059/2003 tem por objetivo vedar o licenciamento de veículo com
vício redibitório oficialmente reconhecido.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emitir
parecer, e, em razão disso, foi aprovado requerimento, em
14/10/2003, para que o projeto fosse encaminhado à Comissão
seguinte, nos termos do art. 140 do Regimento Interno.

Vem agora a proposta a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, inc. XV, "a".

Fundamentação
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O lançamento de produtos defeituosos no mercado é objeto de

meticulosa atenção por parte da Lei 8.078, de 11/9/2003, que instituiu
o Código de Defesa do Consumidor.

De fato, a existência de defeitos internos, imperceptíveis ao
comprador em um primeiro exame, ainda na loja, lidera estatísticas de
reclamações dos consumidores nos PROCONS, decepcionados ao
perceberem que os produtos adquiridos não cumprem os fins aos
quais se destinam, apesar da propaganda e da bela aparência.

Através da prática do "recall", cada vez mais difundida nos países
industrializados avançados, as indústrias fornecedoras recolhem os
produtos defeituosos para sanar-lhes os vícios redibitórios; em nosso
País, contudo, tal prática é ainda incipiente, dependendo muitas vezes
da ação do Ministério Público para que os consumidores sejam
convocados.

Tal situação é particularmente grave no caso específico da indústria
automobilística, haja vista o risco à incolumidade física dos cidadãos,
ameaçada por veículos automotores circulando pelas ruas com
defeitos ocultos de fabricação, capazes de provocar graves acidentes.

A luz dessas considerações, a proposição em análise mostra-se
extremamente relevante, pois visa impedir o licenciamento de veículos
com defeitos de fabricação que possam colocar em risco a segurança
dos cidadãos.

Contudo, embora meritória a intenção do legislador, a proposição
confronta-se com obstáculo constitucional intransponível, qual seja o
comando do art. 22, inciso Xl, da Constituição Federal, que define
como sendo de competência privativa da União legislar sobre trânsito
e transporte.

Tal competência privativa da União materializa-se na edição da Lei
n° 9.503, de 23/9/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), o qual, em seu capítulo XII, disciplina por completo a matéria,
exaurindo, dessa forma, a atividade do legislador quanto ao tema em
pauta.

Portanto, está o projeto eivado de inconstitucionalidade,
antijuridicidade e ilegalidade, sem condições de prosperar nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nc

1.059/2003.
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Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Mauro Lobo - Rogério

Correia.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.122/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n°
1.122/2003 "dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas públicas
responsáveis por serviço público de água, luz, telefone e similares
manterem, nos municípios onde prestem serviços, programas de
assistência social".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/10/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às de Administração Pública e do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade do projeto, em
conformidade com o disposto na alínea "a" do inciso III do art. 102 do
citado Regimento.

Fundamentação
O projeto em referência estabelece a obrigatoriedade de as

empresas estatais prestadoras dos serviços públicos que menciona
desenvolverem programas de assistência social nos municípios onde
atuem, segundo a conveniência das empresas e as necessidades
prioritárias da entidade política local. Prevê, ainda, que, "para a
determinação dessa necessidade, deverão ser efetuados contatos
com as autoridades locais nos diversos âmbitos de assistência social".

Na verdade, a proposição tem o escopo de atribuir às sociedades de
economia mista e às empresas públicas estaduais, que são
modalidades do gênero empresas estatais, o dever legal de
desenvolver programas dessa natureza, a par das atribuições
preexistentes, o que resultará em um acréscimo de atividades para
tais entes.

A Constituição da República, no art. 23, II, estabelece a competência
comum das entidades federadas para cuidar da assistência pública,
que compreende também a assistência social, pois o assunto se
enquadra no amparo que deve ser dado pelo poder público às
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pessoas que dele necessitam; e o art. 203 da referida Carta política
prescreve que a assistência social tem por finalidade a "proteção à
família, à maternidade, à infância, à adolescência e o amparo às
crianças e adolescentes carentes", entre outros objetivos explicitados
no texto.

A competência do Estado para prestar serviços na seara da
assistência social também está consagrada, em termos inequívocos,
no art. 193 da Constituição mineira, enquanto o "caput" do art. 194 da
referida Cada prescreve que as ações estatais nessa área "serão
implementadas com recursos do orçamento do Estado e de outras
fontes".

Vê-se, portanto, que são as entidades políticas da Federação
brasileira (União, Estados, Distrito Federal e municípios) que dispõem
do poder-dever de atuar na esfera da assistência pública ou social,
observadas as diretrizes constitucionais pertinentes à matéria.

O Estado membro, na condição de pessoa de direito público de
capacidade política, pode criar entidades descentralizadas para a
execução de determinadas atividades, entre as quais se destacam as
empresas públicas e as sociedades de economia mista, que têm
personalidade de direito privado e dependem de autorização
legislativa para serem instituídas. Essas empresas são dotadas de
autonomia administrativa e financeira no exercício de suas atividades
e vinculam-se a órgãos da administração direta, que exercem o
controle de finalidade sobre sua atuação. Inexiste, portanto, relação
de hierarquia entre o Estado e as empresas estatais, pois estas não
são meros órgãos daquele, mas entidades distintas, com atribuições
legais específicas. A autonomia administrativa significa a prerrogativa
de gerir os interesses da entidade na forma legal e estatutária, ao
passo que a autonomia financeira consiste na capacidade para aplicar
seus recursos e rendas nos termos da lei instituidora. Essa autonomia
deve ser respeitada pelo Estado, que somente poderá interferir na
atuação da empresa para corrigir eventual desvio de finalidade ou
para adequá-la às diretrizes políticas do Governo. Assim, não se nos
afigura razoável, sob o ponto de vista jurídico, o legislador exigir a
manutenção de programas de assistência social para as empresas
estatais, uma vez que comando desse teor não se coaduna com a
citada autonomia.
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Situação completamente diferente seria determinada entidade

decidir, por meio do órgão competente, implementar programa
assistencial que tenha afinidade com seu ramo de ação, na forma
definida no estatuto, pois não haveria ingerência estatal indevida do
poder público nem ofensa ao atributo da autonomia administrativa.

Ademais, deve-se salientar que uma das principais características
das pessoas descentralizadas é a especialização dos fins. Isso
significa que essas entidades só podem atuar na área de atividade
para a qual forem instituídas, conforme entendimento consagrado na
doutrina. Se as empresas do Estado fossem obrigadas a desenvolver
programas de assistência social, além de sua atividade principal, essa
atividade poderia ficar prejudicada em razão do acréscimo de
serviços, a ponto de comprometer o princípio da eficiência, previsto no
"caput" do art. 37 da Constituição da República.

A título de exemplificação, vejamos o caso da CEMIG. Trata-se de
uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, encarregada da execução dos serviços
de energia elétrica no Estado, por meio de concessão do Governo
Federal. Se lei estadual superveniente atribuísse à empresa o dever
de realizar outra atividade, afora a principal, o princípio da
especialização dos fins, que é essencial às entidades da
administração indireta, restaria afrontado. O mesmo raciocínio pode
ser aplicado em relação à COPASA-MG, empresa mista responsável
pela prestação dos serviços de abastecimento de água.

Não obstante seja meritória a preocupação do autor do projeto com
o incremento de programas de assistência pública, que é dever
constitucional do Estado, não há como obrigar legalmente as
empresas estatais a ingressarem nessa seara, sob pena de subverter
as características básicas dessas entidades descentralizadas e
contrariar o ordenamento legislativo superior.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.122/2003.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Durval

Angelo - Leonardo Moreira - Ermano Batista - Gustavo Valadares.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.126/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o Projeto de Lei n°

1.126/2003 dispõe sobre a exploração econômica do turismo nas
regiões de represas e lagos artificiais localizados no Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2110/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Turismo, Indústria e
Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer.

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

Fundamentação
O projeto tem por objetivo disciplinar a exploração econômica do

turismo na região de represas e lagos artificiais no Estado. Assim,
prevê a aprovação de projeto do empreendedor pelo poder público, a
realização de estudos técnicos por equipe multidisciplinar, a
possibilidade de financiamento para a elaboração e execução do
projeto com recursos do Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR -

entre outras medidas correlatas.
A Constituição Federal estabelece, nos arts. 24, VII, e 180, que cabe

ao Estado membro legislar concorrentem ente sobre proteção do
patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, bem
como promover e incentivar o turismo como fonte de desenvolvimento
social e econômico.

A Constituição mineira prevê, no art. 243, VII, a regulamentação do
uso, da ocupação e da fruição de bens naturais e culturais de
interesse do turismo pelo Estado.

Por sua vez, os arts. 20 e 26 da Constituição da República incluem,
entre os bens de domínio da União e dos Estados, os recursos
hídricos, repartidos na forma prevista nesses dispositivos
constitucionais.

Portanto, a exploração econômica para fins turísticos nessas regiões
comporta regulação em lei de iniciativa concorrente, nos termos do
art. 65, "caput", da Constituição Estadual, tendo em vista que a
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matéria não está reservada a nenhum órgão ou Poder.

As Emendas n
o
s 1 a 3, apresentadas na conclusão, visam a

aperfeiçoar e a sanar as irregularidades da proposição. A Emenda n°
1 propõe nova redação para o "caput" do art. 1°, com vistas a
abranger os lagos naturais e a instituir mecanismo de articulação com
a União para fins de exploração turística em águas de seu domínio. As
Emendas n

o
s 2 e 3 objetivam prestigiar a reserva de iniciativa

legislativa e o princípio da independência dos Poderes. Com efeito, os
arts. 30 , "caput", e 4 0 , "caput", violam o disposto no art. 66, III, 'e", da
Constituição do Estado ao estabelecerem, nominalmente, atribuições
para órgãos e entidades integrantes da estrutura organizacional do
Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.126/2003 com
as Emendas n os 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao "caput" do art. 1° a seguinte redação, acrescentando-se-

lhe os seguintes § 1° e 20, transformando-se o parágrafo único do art.
1° em § 3° e os incisos do "caput" em incisos do § 20:

"Art. 10 - A exploração econômica do turismo na região de represas
e lagos artificiais e naturais no Estado fica condicionada à aprovação
de projeto pelo órgão estadual competente.

§ 10 - Para a consecução do disposto nesta lei, incumbe ao Estado
promover a articulação com órgãos e entidades federais para a
exploração econômica do turismo em represas e lagos artificiais e
naturais de domínio da União.

§ 2° - O projeto de exploração econômica do turismo deverá cumprir
as seguintes exigências:".

EMENDA N°2
Dê-se ao "caput" do art. 3° a seguinte redação:
"Art. 30 - O projeto de exploração econômica de que trata o art. 1°

será submetido à análise conjunta de técnicos das áreas de meio
ambiente e turismo, conforme dispuser a regulamentação desta lei.".

EMENDA N°3
Dê-se ao "caput" do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - A implantação do projeto de exploração econômica de que
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trata o art. P será licenciada e fiscalizada na forma a ser definida
na regulamentação desta lei.".

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gustavo Valadares -

Leonídio Bouças - Ermano Batista.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 6/11/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Rachei de Queiroz, ocorrido em 4/11/2003, no Rio de Janeiro, RJ. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Djalma Diniz, notificando o falecimento do Sr. Delurdes
Francisco Guimarães, ocorrido em 5/11/2003, em Mendes Pimentel. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Maria
de Lourdes Dôco, ocorrido em 5/1112003, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Renato Ferreira de Arimatéia, ocorrido em 20/10/2003, em Patos de
'Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Piau, notificando o falecimento do Sr. Rander
Majela Soares, ocorrido em 4/11/2003, em Uberaba. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento de
Laurence Mendes Vieira, ocorrido em 31/10/2003, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 27a REUNIÃO ESPECIAL, EM 3/11/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Homenagem póstuma - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Bonifácio Mourão - Palavras do Sr.
Flávio Rubens Barroso - Exibição de vídeo - Apresentação musical -
Entrega de placa - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alencar da

Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Bonifácio Mourão -
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
José Henrique - Laudelino Augusto - Luiz Humberto Carneiro - Maria
José Haueisen - Roberto Carvalho - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Roberto Carvalho, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Flávio Rubens Barroso, filho do homenageado e representante da
família; Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de Planejamento
e Gestão; Luiz Roberto Nascimento Silva, Secretário da Cultura; Saulo
Coelho, Presidente da Comissão Estadual das Comemorações do
Centenário de Ary Barroso; Antônio Carlos Jacob, Prefeito de Ubá; e
Deputado Bonifácio Mourão, autor do requerimento que deu origem à
solenidade.

Destinação da Reunião

rÃ'!
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O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração do centenário

de nascimento do compositor Ary Barroso.
Gostaríamos de registrar fax enviado ao Deputado Bonifácio Mourão

pelo Exmo. Sr. José Alencar Gomes da Silva, Presidente da República
em exercício, que, entre outras coisas, diz o que passo a ler:

"Gostaria de participar da solenidade de hoje, eis que, além de
admirador e conterrâneo honorário do saudoso compositor, coube-me
a honra de, no exercício da Presidência da República, assinar o
decreto que instituiu a Comissão Organizadora do Centenário. A
extensa agenda priva-me, entretanto, da satisfação de estar presente
na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, motivo pelo
qual solicito de V. Exa. a gentileza de representar-me na reunião
especial.

Peço-lhe ainda transmitir aos Srs. Deputados e a todos os presentes
à reunião a minha saudação especial pela justa homenagem à
memória de quem tanto fez pela cultura nacional. Atenciosamente,
José Alencar, Presidente da República em exercício".

Homenagem Póstuma
O locutor - Em razão do falecimento do ex-Deputado Alvaro Antônio

Teixeira Dias, ocorrido na data de hoje, não teremos a execução do
Hino Nacional. Solicitamos aos presentes um minuto de silêncio.

- Procede-se à homenagem póstuma.
Palavras do Sr. Presidente

Sr. Flávio Rubens Barroso, filho do homenageado; Exmos. Srs.
Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e Gestão;
Luiz Roberto do Nascimento Silva, Secretário de Cultura; Deputado
Bonifácio Mourão, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade; Sr. Saulo Coelho, Presidente da Comissão Estadual das
Comemorações do Centenário de Ary Barroso; senhoras e senhores,
numa noite de chuva, nos anos 30 do século passado, sem poder sair
de casa Ary Barroso compôs "Aquarela do Brasil", que, ao lado de
"Garota de Ipanema", criação de Tom Jobim e de Vinícius de Morais,
formaria nossa dupla de canções de maior sucesso internacional.

A essa época, Ary Barroso já era o compositor mais famoso do País,
responsável pelo diálogo entre o piano, o cavaquinho e o violão dos
conjuntos regionais. Até então, o piano era desprezado, tido como
instrumento burguês mesmo por intelectuais voltados para a cultura
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popular, como Mário de Andrade.

O compositor, pianista e radialista Ary Barroso foi, sobretudo, um
exímio divulgador dos costumes e do jeito brasileiro de ser.
Nacionalista, injustamente acusado de ufanismo, o autor da letra
"Brasil, meu Brasil brasileiro/ meu mulato inzoneiro/ vou cantar-te nos
meus versos" homenageava a morenice e o samba com um grande
amor pelas cores verde e amarela desta terra.

Não criou o gênero identificado como samba-exaltação para atender
explicitamente à propaganda oficial do Governo de Getúlio Vargas,
como, maliciosamente, certos críticos chegaram a afirmar. Quando
"Aquarela do Brasil" foi gravada, em 1939, por Francisco Alves, a
canção já havia sido fundo musical de duas revistas, fruto do gosto
popular da época, que, na sua origem, correspondiam a um humor
satírico e a uma vocação para a crítica de costumes.

Mesmo assim, o respeito e o amor às coisas nacionais podiam ser
comemorados num clima de alegria e descontração.

A mesma música, resposta do compositor ao tédio de uma noite de
chuva, faria enorme sucesso nos Estados Unidos poucos anos mais
tarde. Walt Disney quis contratá-lo para dirigir o departamento musical
de seus estúdios, mas o nosso músico recusou, pois precisava do
ambiente brasileiro para inspirar-se.

O mineiro de Ubá, que completaria 100 anos no dia 7 de novembro,
teve também uma breve carreira política, como Vereador no Rio de
Janeiro, quando foi um dos responsáveis pela criação do Estádio do
Maracanã. O futebol era outra de suas paixões. Foi locutor esportivo e
o primeiro repórter de campo da história.

Era filho e sobrinho de políticos. O tio, Sabino Barroso, foi Ministro
da Fazenda; Belo Horizonte o homenageia com o nome de uma rua
no Bairro Cruzeiro. O pai, João Evangelista Barroso, foi Promotor de
Justiça e Deputado Estadual. No entanto, com apenas 7 anos, o
menino Ary tornou-se órfão. Foi vivendo com a avó e as tias que
aprendeu, justamente com uma dessas tias, a tocar piano.

Executou profissionalmente esse instrumento nos cinemas de sua
Ubá natal e, depois, nos cinemas do Rio de Janeiro, acompanhando a
ação dos filmes mudos. Assim, custeou seus estudos de direito.
Chegou a ser nomeado Juiz, mas, do mesmo modo como recusou o
convite de Disney, abriu mão da carreira jurídica. Já era um
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compositor e, assim como descobrira o teatro de revistas, logo
descobriria o rádio.

Seu programa de calouros revelou Elza Soares e impulsionou as
carreiras de Luiz Gonzaga, Miltinho, Lúcio Alves e Angela Maria. E, no
exterior, cantando músicas do compositor, Carmen Miranda tornava-
se o mito que ainda vive na memória do mundo.

Num domingo de carnaval, em 1964, morreu Ary Evangelista
Barroso, quando era homenageado pela escola Império Serrano com
o enredo "Aquarela Brasileira". Dizem que seu velório foi tomado por
arlequins e colombinas, que vieram chorar por seu ídolo.

Esta Assembléia, sendo a Casa do povo mineiro, sente-se honrada
por propiciar esta homenagem, parte das inúmeras que têm sido
promovidas por todo o Brasil. Afinal, é preciso resgatar o amor a este
País, simbolizado pela música imortal deste ubaense ímpar. E moda
ver, com exagero, os defeitos do Brasil e de sua gente. E moda
desprezar nossa cultura em função do consumo de outras modas.
Mas Ary Barroso fez, e ainda continua a fazer, o mundo cantar o Brasil
e nossas cores. Mais do que nunca é preciso ouvir aqui a sua música.
Mais do que nunca é preciso reaprender suas lições, seguindo seu
caminho e reiventando o orgulho de nosso rosto, de nossa língua e de
nossa alma. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Bonifácio Mourão
Deputado Rêmolo Aloise, Sr. Flávio Rubens Barroso, Secretário

Antônio Augusto Anastasia, Secretário Luiz Roberto Nascimento e
Silva, Sr. Saulo Coelho, Deputados, parentes de Ary Barroso, distinta
Orquestra Sinfônica da PMMG, que aqui está a nos brindar com sua
presença, minhas senhoras e meus senhores, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, pulmão do Legislativo mineiro, reúne-se
nesta noite solene para homenagear Ary Barroso, um dos brasileiros
que mais dignificou e dignifica, mais projetou e projeta o Brasil no
planeta.

Recordo, neste início, o Vice-Presidente da República, ora no
exercício da Presidência, seu conterrâneo honorário José Alencar, ao
lembrar que: "O centenário do nascimento de Ary encerra uma
conclamação à comunidade brasileira para reverenciar este gênio da
raça com toda a dignidade e pompa de que se tornou merecedor".

Inspirados em sua composição maior, vamos começar abrindo as
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cortinas do passado. Em Ubá, nasceu Ary Evangelista de Rezende
Barroso. Em minha terra, Sabinópolis, nasceu seu pai, João Barroso,
que foi Deputado Estadual nesta Casa. Nesta Casa também foram
Deputados nossos conterrâneos e parentes Ignácio e Sabino Barroso.
Sabino foi Presidente desta Casa no Império, em Ouro Preto, em 1886
e em 1887. Foi também Presidente da Câmara dos Deputados por 10
anos e Ministro da Justiça e da Fazenda. Sou o quarto Deputado
Estadual da família, com a honra de ser primo em terceiro grau do
imortal homenageado.

Vejo aqui, a nos honrar, seus filhos, Flávio Rubens e Mariúza
Barroso; seus netos, Márcio e Cátia, e seus bisnetos; suas primas em
primeiro grau, D. Maria Barroso de Pinho e D. Djanira Barroso
Magalhães, etantos outros parentes e amigos cuja presença desperta
sentimentos de emoção e solidariedade, valores cultivados em minha
pequenina Sabinópolis e em Ubá, fundamentais para o convívio
humano.

A primeira pessoa a perceber a vocação musical de Ary Barroso foi
sua tia Ritinha. Dotada de erudição musical, viu no sobrinho todo o
potencial para o talento que, mais tarde, abriria as fronteiras do
mundo. No pequeno Cine Ideal de Ubá, onde tocava sua mestra,
começou a dedilhar o piano, companheiro do qual jamais haveria de
separar-se. E verdade que teve um início difícil, pois a premonição da
tia, paciente, mas severa, obrigava o menino Ary a colocar sobre suas
mãos dois pires para tocar piano. Os pires não podiam cair. Naquele
cineminha de Ubá, nascia um compositor para o mundo.

Estudou em Visconde do Rio Branco, Cataguases, Leopoldina e
Ubá. Sonhando com a profissão de advogado, sempre preferida da
família Barroso, foi estudar direito no Rio de Janeiro, para onde
mudou, viajando pela estrada de ferro Leopoldina. No Rio, encontrou
seu famoso tio, Sabino Barroso, então Presidente da Câmara dos
Deputados.
- Para custear seus estudos, buscou como meio o piano do Cinema
íris, do Rio de Janeiro. Infeliz o Ary bacharelando em direito, porque
não tinha recursos para custear seus estudos; feliz o compositor e
músico, pelo mesmo motivo. Sua sina era a máxima de La Fontaine:
"Não há caminho de flores que conduza à glória".

Em 1925, na pensão em que almoçava, conheceu a jovem Ivonne,
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filha da proprietária, sua futura esposa e companheira de todas as
horas.

Voltou para Minas. Em Belo Horizonte, procurou seu tio, o Deputado
Estadual Ignácio Barroso, que conseguiu a sua nomeação para
Promotor de Justiça da Comarca de Nova Resende. Ary teria sido
dissuadido de exercer o cargo para o qual fora nomeado pelo primo
Alanco, filho do Deputado Ignácio Barroso, mais tarde Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado. Alanco teria dito a Ary que a
magistratura e o Ministério Público não compensavam e eram mal
remunerados. Seu primo, com esse gesto, prestou um inestimável
serviço à música popular brasileira. Ary abandonou o seu acalentado
sonho de ingresso na carreira jurídica e voltou para o Rio e para a
música.

O talento de Ary despontava em suas múltiplas atividades: diante do
piano, pegava melodia no ar; soprando sua gaita, valorizava o gol,
especialmente o do Flamengo; dialogando com os calouros, lançava
inesquecíveis cantores; entrevistando figuras do momento; dirigindo
entidades voltadas para a ética dos direitos autorais; discursando e
debatendo na Câmara de Vereadores; lutando pela construção do
Maracanã; dirigindo orquestras e escrevendo para os jornais.

Foi o compositor que mais usou o nome "Brasil" em suas
composições. Repete-se o "ora pro nobis" várias vezes para que a
divindade ouça nossas preces; assim, Ary repetia o "Brasil".

Hoje os brasileiros aplaudem o gênio da música. Cem anos após,
solenemente, reverenciam o seu patriotismo. Tivemos Caxias no
Exército a comandar soldados da Pátria e Ary, na música, a despertar
o sentimento de brasilidade. "Aquarela do Brasil" e "Na Baixa do
Sapateiro" levaram-no ao seleto grupo dos que fizeram as 20 músicas
mais gravadas do mundo. Ao seu repertório somou: "No Rancho
Fundo", "Risque", "Dá Nela", "Na Batucada da Vida", "No Tabuleiro da
Baiana", "Os Quindins de laiá" e mais 400 outras imortais canções. Os
Presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek o homenagearam.
Do Presidente Café Filho recebeu a mais alta condecoração brasileira,
a Ordem Nacional do Mérito.

Em 28/2/39 - como bem assinalou o Presidente Rêmolo Aloise -, em
noite chuvosa em sua casa, Any debruçou-se ao piano e compôs
"Aquarela do Brasil". Narrou o processo em entrevista ao "Diário de
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Notícias", em palavras que, com a fidelidade do Barroso autêntico,
expressava: "Senti, então, iluminar-me uma idéia: a de libertar o
samba das tragédias da vida, do sensualismo das paixões
incompreendidas, do cenário sensual já tão explorado. Revivi com
orgulho a tradição dos painéis nacionais e lancei os primeiros acordes,
deslumbrantes, aliás. Foi um clangor de emoções". No mesmo ano
"Aquarela do Brasil" foi gravada por Francisco Alves.

A propósito, recorda Antônio Olínto, em diálogo de que participou em
Londres, que dá força à idéia de "Aquarela" ser também um hino. Foi
num encontro de professores e alunos da Universidade de Essex. Um
dos professores começou a comentar sobre qual seria o mais belo
hino nacional do mundo e apresentou logo  sua escolha: "E a
Marselhesa". "Nada disso", contestou outro. "E a Internacional da
Rússia." Um inglês, de vastos bigodes, deu sua opinião: "E o inglês,
sem a menor dúvida".

Um aluno de literatura, que estava presente, disse, então, com toda
a convicção: "Vocês estão inteiramente enganados. O mais belo hino
do mundo é o brasileiro: 'Brasil, meu Brasil brasileiro...".

A Academia Brasileira de Letras, em seu centenário, em 1997,
organizou um júri composto por 13 especialistas para escolher a
melhor música popular brasileira do séc. XX. "Aquarela do Brasil" foi a
eleita. O povo referendou a escolha. No final de 2000, a Rede Globo
fez uma pesquisa popular para saber qual a melhor música do século.
Ganhou "Aquarela do Brasil", com mais de 50% dos votos.

No exterior, dúvida não paira: conhecida por "Brazil", é a música
brasileira mais conhecida e executada. Foi cantada, pela primeira vez
fora do Brasil, no filme biográfico da pianista americana Eddy Dunchy,
"Melodia Imortal", interpretado por Tyrone Power e Kim Novak.

A música foi executada pelas mais renomadas orquestras e gravada
pelos maiores intérpretes da música popular mundial, entre eles, nos
Estados Unidos, os legendários Bing Crosby e Frank Sinatra, e,
recentemente, pelos maiores cantores líricos do mundo, como Plácido
Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti. O sucesso de "Aquarela
do Brasil" tornou-se tão estrondoso nos Estados Unidos, nos anos 40,
que a composição chegou a ser confundida como música americana.
Eis o que nos diz o infatigável pesquisador Sérgio Cabral: "Ao
reproduzir, dois anos depois, a entrada das tropas norte-americanas
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em Roma, no filme "Sono ii Sole di Roma", o diretor Renato
Castelani, um dos cineastas do neo-realismo italiano, utilizou-se de
duas músicas que lhe pareceram significativas para representar os
Estados Unidos da época: "Moonlight Serenade", de Glenn MilIer, e
"Aquarela do Brasil", de Ary Barroso. Na década de 80, Sílvio
Lancellotti, da Rede Bandeirantes, ao transmitir jogos do campeonato
italiano, orgulhosamente dizia que "Aquarela do Brasil" era cantada
pelo maior coral do mundo. A torcida do Milan, no lugar de palavrões,
incentivava o seu time com o refrão de nossa música maior.

Ary foi o grande arauto, o grande mensageiro da música popular
brasileira no exterior. Segundo Sérgio Cabral, "Aquarela do Brasil" e
"Bahia" seriam as primeiras canções brasileiras a entrar no fechado
clube das músicas com mais de 1 milhão de execuções, só nos
Estados Unidos. Abriu o mercado mundial para a música brasileira. A
convite de Walt Disney, musicou filmes como "Alô, Amigos", "Você Já
Foi à Bahia?" e "Três Garotas de Azul".

No dia 31112/44, recebeu, em Hollywood, da Academia de Ciências
e Artes Cinematográficas, um prêmio de mérito pelo samba "Rio de
Janeiro", da trilha sonora de "Brazil".

Eleito Vereador no Rio de Janeiro, na década de 40, teve um
desempenho brilhante. Entre outros projetos de destaque, defendeu
com dedicação ímpar a construção do Estádio do Maracanã,
vencendo a resistência de Carlos Lacerda e Tito Lívio.

De 1930 a 1964, Ary Barroso dominou o Brasil com seu talento
múltiplo de compositor, pianista, diretor de programas radiofônicos e
de TV, jornalista e político. Tinha pressa em viver. Não podia esperar
que as coisas acontecessem. Era preciso incentivar os
acontecimentos. Em tudo o que fazia, tinha de correr. Viveu de acordo
com o provérbio guarani: "Correr é perigoso, parar é fatal".

No programa de calouros que no rádio mantinha, entre outros,
iniciaram sua vitoriosa vida cancioneira Emilinha Borba, Lúcio Alves,
Gilberto Alves, Dolores Duran, Elza Soares, Luiz Gonzaga e tantos
outros. Lançou alguns e contribuiu fundamentalmente para a projeção
de outros cantores, como Cármen Miranda, Angela Maria e João
Gilberto. Fez parcerias com Olegário Mariano, Vinícius de Morais,
Sílvio Caldas e outros mais.

Recebeu de Walt Disney o convite pessoal para que assumisse a



678
direção musical de toda a sua organização, a Walt Disney
Productions. Espantado, o gênio da Disney ouviu, já no dia seguinte, a
resposta de Ary Barroso de que não aceitava, porque a América não
tinha Flamengo.

Na verdade, sua paixão era pelo Brasil, uma paixão que o habitava,
que o movia e que ele viveu intensamente. Viveu e proclamou em
suas imortais composições. Promoveu o Brasil e os brasileiros em
todos os cantos do mundo. Não há um país que não o conheça, não
há um povo que desconheça os versos da sua "Aquarela do Brasil".
Suas músicas são absorvidas como alimento básico para o senso de
brasilidade.

Agradecemos a organização desta solenidade à Assembléia
Legislativa, na pessoa de seu Presidente, Deputado Mauri Torres, e
de seu 1 0-Vice-Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, que nos prestigia
com sua presença; à Gerente de Relações Públicas, Sra. Patricia
Tolentino; à responsável pelo cerimonial, Rosana Ribeiro; à
Coordenadora de Cerimonial e Relações Públicas, nas pessoas de
Eliana Campolina e Daniela Santiago; à comissão especial composta
pelos Drs. Sebastião Pimenta Barroso, Adão de Pinho Tavares e
Ronan de Araújo Abreu; ao pessoal do meu gabinete; aos familiares -
filhos, netos e bisnetos - de Ary Barroso; aos Secretários de Estado;
ao Presidente da Comissão de Comemoração do Centenário de Ary,
Saulo Coelho; á Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas
Gerais; ao Coral da F(JMEC e a todos os convidados.

Nas mais diversas manifestações da criatividade do espírito, a terra
mineira, em toda a sua história, foi pródiga em produzir talentos. No
século passado, não foi diferente. A par de dezenas de celebridades,
destacamos três que em suas áreas despontaram: Juscelino
Kubitschek, na política; Carlos Drummond de Andrade, na poesia; e
Ary Barroso, na música.

Hoje, no centenário do seu nascimento, em todas as partes do
nosso território, Ary recebe homenagens. Hoje é o Brasil que o
reverencia. Abre espaços nos teatros, nos fóruns, nas Assembléias,
no Congresso, nos estádios e nas praças públicas e deixa falar a voz
de uma paixão que se inverteu. O senhor, Ary Barroso, ficou e ficará
para sempre gravado na memória do Brasil.

Palavras do Sr. Flávio Rubens Barroso
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Exmos. Srs. Presidente em exercício desta Assembléia;

Deputado Bonifácio Mourão, autor do requerimento que motivou
nossa presença nesta tribuna; membros da Mesa, minhas senhoras e
meus senhores, Barrosos e companhia, as guerras, as revoluções, as
religiões, os cataclismos climáticos e as catástrofes ecológicas
destroem países, mas não as nações. As nações sobrevivem por
força da sua cultura popular. Lin Yu Tang, em seu livro "História da
Civilização", que tem como epígrafe o dito de um filósofo inglês, Will
Durant, segundo o qual a verdade é o erro com o qual todos
concordam, explicita-nos a sobrevivência das nações diante da
fatalidade humana de querer modificar sem ter base popular. As
viagens de Marco Pólo, as cruzadas de Ricardo Coração de Leão a
Constantinopla, a capacidade dos nórdicos com seus barcos, tentando
descobrir o mundo, descobrindo facetas da curiosidade, meandros da
criatividade popular que latejava naqueles povos distantes e
conhecidos pelos dominantes. Os fenícios, quando tiveram a
talassocracia assoberbando o mundo, foram buscar, mais uma vez, na
troca de mercadorias e moeda a participação popular num comércio
então abrangente.

Na América Latina, a dominação espanhola dizimou incas, maias,
toltecas e astecas, mas ainda está patente a passagem desses povos
brilhantes e criativos em todos os aspectos da cultura popular, em
suas ruínas, histórias e caracteres.

Os próprios Impérios Romano e Grego, com todo o seu domínio,
fizeram de seus filósofos a gama inacessível para que se
mantivessem as nações grega e romana. E foi o que delas ficou; as
armas não ficaram.

São Paulo, quando transformou o cristianismo em catolicismo, em
suas cartas aos efésios e a vários outros povos, galvanizou na figura
do templo a prédica diária da constante eternidade que então se
propunha a fazer àqueles novos arautos da humanidade.

Em cada povo, em cada canto e em cada história, nota-se a cultura
popular jorrando como uma fonte, para iluminar aqueles que se
esquecem desse admirável poder criador. Ary Barroso e os Barroso -
os ilustres e os não ilustres - compartilham dessa eternidade criativa
ao terem "pari passu" e paralelo o germe da criação. Foram buscar na
antigüidade de Drácon, com suas leis drásticas, e de Sólon, com leis
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mais flexíveis, que deram ao direito, convergência dos Barroso, a
elasticidade da lei moderna, que permite os deveres funerários da
família e o direito jurídico da recuperação. Nessa mistura, quem
exerce esse admirável poder de decidir, na sua constante fiscalização,
consciente ou não, é o povo - que elegeu V. Exa., o ilustre Deputado e
o Prefeito de Ubá -, porque é dele que emana a força criativa das
ilusões, das esperanças e dos poderes.

Lembro-me que, quando estive em Sabinópolis, cidade que se
arraigou em meu espírito pelo contraste urbano e rural, encontrei um
Barroso ilustre, porém obscuro, que andava andrajoso pelas ruas da
cidade. Eu, com audácia cosmopolitana, dirigi-me a ele e o encontrei
com um violão tosco e uma garrafa da bebida predileta dos Barroso.
Ele, então, com seus olhos diáfanos, de quem não enxergava, pegou
o violão e cantarolou: "A mulher que eu amava era cega.! Era cega a
mulher que eu amava./ De fato, coitada, ela não enxergava.! Era cega
a mulher que eu amava".

Ali está a cultura popular; ali está a criação e a criatividade da ilusão
e da esperança; ali está o homem comum, base sólida de toda
criatividade. Ary Barroso e os Barroso estão nesse composto histórico
de terem os seus membros participado e emprestado a vida a fatores
novos que a engrandecem e enobrecem.

Em nome de minha família, de minha irmã Mariúza, de meus
sobrinhos, de meus filhos ausentes, agradeço ao ilustre Deputado
Bonifácio Mourão a oportunidade de render a minha homenagem aos
Barroso, nesta data em que se homenageia o Barroso, meu pai. A
Assembléia Legislativa de Minas, que foi cultuar, na base popular, o
esplendor em que vive, exatamente por fazer prevalecer a vontade do
povo, em sua maioria democrata. Sou um modesto literato, mas, em
homenagem a todos, recitarei um poema de minha autoria, nesta noite
memorável. Chama-se "A Janela": "Da janela do meu quarto, ! vejo o
mundo em minhas mãos / é como se houvesse um Deus, /
caminhando entre os irmãos / quando a fecho, sinto a vida no calor
dos que são meus! viva Deus e viva a vida / que fazem do meu olhar!
janela da própria vida". Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a exibição de vídeo

pela TV Assembléia, em homenagem ao centenário de nascimento do



681
compositor Ary Barroso.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Orquestra Sinfônica
da Polícia Militar, sob a regência do 1 0-Tenente-Músico João Jorge
Soares, apresentando as seguintes músicas, todas de autoria do
compositor Ary Barroso: "Aquarela do Brasil", "Risque", "Folha Morta",
"No Rancho Fundo", "Aquarela Mineira" e "No Tabuleiro da Baiana".

- Procede-se à apresentação musical.
O locutor - Senhoras e senhores, antes de darmos prosseguimento

a esta solenidade, informamos aos presentes que, dentro da
programação do Projeto Zás - projeto institucional da Assembléia, que
abre as portas para apresentações artísticas e culturais de vários
matizes -' haverá, na sexta-feira, dia 7, às 12 horas, no Teatro da
Assembléia, o "show" "Rosa Helena Canta o Brasil de Ary Barroso".
Todos estão convidados.

Neste momento, o Coral da FUMEC posiciona-se à esquerda desta
tribuna. Convidamos o solista Marcelo Sander para ler texto em
homenagem aos filhos de Ary Barroso, Mariúza e Flávio Rubens.

O Sr. Marcelo Sander - Porque é preciso cantar; é preciso recordar,
e recordar é lembrar com o coração. Nossos mais sinceros
agradecimentos ao Sr. Flávio Rubens Arantes Barroso e à Sra.
Mariúza Barroso Salomão pelo trabalho de preservação e divulgação
que vem sendo feito com relação à obra do grande compositor mineiro
Ary Barroso. A memória da cultura nacional e o coração brasileiro,
envaidecidos, agradecem o cuidado. O valor da luta está à altura da
preciosidade da obra, e a alegria de felicitá-los, para nós, é uma
honra. Obrigado.

O locutor - Ouviremos agora "Isto Aqui O Que E", de autoria do
homenageado, nas vozes do Coral da FUMEC, sob a regência do
Maestro Lindomar Gomes.

- Procede-se à apresentação musical.
Entrega de Placa

O locutor - Senhores e senhoras, neste momento, o Presidente
desta solenidade, Deputado Rêmolo Aloise, entregará a Flávio
Rubens e Mariúza Barroso, filhos de Ary Barroso, placa alusiva a esta
homenagem. Convidamos o Deputado Bonifácio Mourão para fazer
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parte da entrega da placa e a Sra. Mariúza para comparecer
perante esta Mesa. A placa alusiva a esta homenagem contém os
seguintes dizeres: "Compositor, político, locutor, cronista esportivo e
apresentador. Ary Barroso, com seus múltiplos talentos, representa a
riqueza do tabuleiro cultural do Brasil. Em seus acordes exultantes e
nas letras gloriosas de seus sambas, esse mineiro de Ubá reinventou
o sentimento de brasilidade e ofereceu ao mundo uma amostra da
grandiosidade de sua terra e de seu povo. A Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, ao homenagear o parlamentar que fez do samba sua
bandeira política de amor ao País, reconhece a importância do seu
legado cultural na construção da identidade brasileira".

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos convidados pela honrosa presença, assim como à
Orquestra Sinfônica da Policia Militar de Minas Gerais e ao Coral da
FUMEC.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de amanhã, dia 4, 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 65a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 5/11/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Maria

OUvia
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): Questão de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Inexistência de quórum especial para votação de
proposta de emenda à Constituição - Discussão, em l turno, do
Projeto de Lei n° 8/2003; discursos dos Deputados André Quintão,
Leonardo Quintão e Jô Moraes; apresentação dos Substitutivos n os 3
e 4 e das Emendas nos 2 a 44; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com os substitutivos e as emendas à
Comissão de Administração Pública - Questões de ordem; chamada
para a recomposição de quórum; inexistência de número regimental
para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem as Deputadas e 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 Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro, Antônio Júlio - Arien Santiago - Biei Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cého Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Daimo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudehno Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Maríha
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto 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 Mauri Torres) - As 9h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
0 Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero registrar o
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nosso pesar pelo falecimento do ex-Deputado Alvaro Antônio, que
foi Vereador em Belo Horizonte, Vice-Prefeito, Deputado Estadual e
Deputado Federal. Quero deixar, em meu nome e em nome da
Bancada do PT, o nosso pesar por seu falecimento e os nossos
sentimentos a sua família. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quorúm especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas há para a apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em P turno, do Projeto de Lei n° 8/2003, do Deputado
Leonardo Quintão, que dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs -, institui e disciplina o
Termo de Parceria e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta, e
pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Justiça. A Comissão do Trabalho perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Administração Pública,
com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com  a
palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, estamos aqui para discutir o Projeto de Lei n° 8/2003, do
Deputado Leonardo Quintão, que dispõe sobre a qualificação de
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
OSCIPs, institui e disciplina o Termo de Parceria e dá outras
providências.

Esse projeto busca aplicar, em Minas Gerais, uma normatização
federal existente. Temos a Lei Federal n° 9.790, de 1999, que dispõe
sobre as organizações da sociedade civil no plano federal. Portanto, a
iniciativa do Deputado Leonardo Quintão, originalmente, visa
disciplinar as OSCIPs no Estado de Minas Gerais. Antes de discutir o
projeto e os substitutivos apresentados na sua tramitação, lembro aos
Deputados, às Deputadas e aos telespectadores o processo que
originou não só as OSCIPs no Brasil, mas também as OSs - uma
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proposta transformada na Lei n° 9.637, de 1998, durante o
Governo Fernando Henrique.

No início desse Governo, houve a apresentação de um documento
chamado Plano Diretor da Reforma do Estado, que foi elaborado pelo
ex-Ministro Bresser Pereira. Ele, de certa maneira, trazia as diretrizes
e a visão geral que não só o Governo Fernando Henrique, mas
também uma corrente de pensamento advogavam como atribuições e
papel do Estado, no sentido amplo. Basicamente, essa visão defendia
o enxugamento do Estado, o chamado Estado mínimo, que estaria
presente apenas nas ações de fiscalização, de arrecadação e de
segurança pública, transferindo responsabilidades, em especial no
âmbito das políticas públicas, para municípios, Estados e sociedade
civil.

Identificamos nisso áreas como saúde, educação, cultura,
assistência social e meio ambiente, ou seja, gradativamente o Estado
brasileiro co- responsabilizaria e transferiria atribuições para a
sociedade civil - não apenas para a sociedade civil por meio de suas
organizações sem fins lucrativos, mas também para o mercado, numa
transferência perigosa de políticas públicas para ele. O exemplo maior
disso é a área da saúde, pois sabemos que o sucateamento do SUS
significa o fortalecimento do setor privado. Havia um nítida
determinação do Governo Fernando Henrique, no Plano Diretor da
Reforma do Estado, em fazer essa transferência gradativa. Em
algumas áreas, em especial energia, telecomunicações e infra-
estrutura, haveria a transferência, por meio do processo de
privatização, das iniciativas, das políticas públicas e das intervenções
para o âmbito do setor privado.

De uma maneira bem resumida, o Plano Diretor da Reforma do
Estado do Governo Fernando Henrique assim desenhava o Estado
brasileiro: seria um Estado que, do ponto de vista da segurança
pública, das Forças Armadas, da máquina de arrecadação e de
fiscalização, manteria as suas atividades coordenadas pela União,
transferinddo para a sociedade civil com e sem fins lucrativos e para
os municípios as chamadas atividades concorrentes, como educação,
saúde, cultura, meio ambiente e assistência e, por meio das
privatizações, transferindo para o setor privado áreas estratégicas,
como energia, telecomunicações, estradas e outras.



686
Foi nesse contexto que surgiram as propostas de OSs e de

OSCIPs. O Governo Fernando Henrique viabilizou a proposta das
OSs por meio de medida provisória, inicialmente, e, posteriormente,
por meio dessa Lei n° 9.637, de 1998. O Governo Fernando Henrique
previu que unidades do próprio Estado, em funcionamento, poderiam
ser transformadas em OSs, que seriam gerenciadas por um conselho
de administração, com a participação do Estado e da sociedade civil.
Por meio de um contrato de gestão, o Estado estipularia metas para
essas organizações, que, recebendo recursos do próprio poder
público, desempenhariam determinadas atividades que eram
realizadas pelo Estado, em especial na área da saúde. Esse
mecanismo possibilitaria que essas organizações, entidades de direito
privado, pudessem contratar sem concurso, comprar sem licitação e
receber bens imóveis do poder público. Tratava-se de uma espécie de
terceirização e até de privatização das políticas públicas sociais, em
especial da área da saúde.

Essa proposta foi muito combatida enquanto perdurou a medida
provisória e já no inicio da vigência da Lei n° 9.637, de 1998. Os
militantes da área da saúde apresentaram ações judiciais e
protestaram contra a natureza perversa desse processo de absorção
e transformação de unidades gerenciadas pelo poder público em
entidades de direito privado, com um tipo de controle pouco eficiente,
e sem nenhum controle sobre o processo licitatório, realização de
concurso etc.

Posteriormente, tivemos outra modalidade de transferência de
prestação de serviços públicos da área social do Estado, para as
chamadas OSCIPs. Diferentemente das OSs, esse processo não
transformava uma unidade existente numa OSCIP, mas habilitava
entidades que prestavam algum tipo de serviço, principalmente nas
chamadas políticas públicas de assistência social, como cultura, meio
ambiente e educação; e também de defesa de direitos de variadas
naturezas e espécies.

No caso da OS - e essa é a diferenciação importante -, o Estado vai
incorporar, transformar, absorver, delegar uma unidade pública
existente a uma entidade de direito privado. Já no caso da OSCIR, o
Estado reconhece uma entidade que já presta um trabalho,
transforma-a e, a partir daí, pode ceder-lhe servidores e doar-lhe
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imóveis, e, por meio de um termo de parceria, são estipuladas
metas para a atuação dessa entidade nas diversas áreas. Essa
diferenciação é importante porque, sem entrar ainda no mérito se o
reconhecimento das OSCIPs é positivo ou negativo, o Deputado
Leonardo Quintão apresentou o Projeto n° 8/2003, tratando de
OSCIPs.

Na tramitação do projeto do Deputado Leonardo Quintão, alguns
substitutivos foram apresentados, em especial o Substitutivo n° 2, que
incorpora artigos ao projeto abrindo precedentes para a efetivação de
organizações sociais no Estado de Minas Gerais.

Quando, por exemplo, num artigo bem especifico, iguala, para todos
os efeitos, OSCIPs em Minas Gerais, e quando prevê ainda a
absorção de unidades do Estado, não sei se de maneira intencional, o
Substitutivo n° 2 , numa só penada, implementa OSCIPs e OSs no
Estado de Minas Gerais, confundindo a opinião pública, os militantes
de movimentos sociais e o debate. Organização social é uma coisa,
OSCIP é outra. Muitos segmentos, em especial o da saúde, até por
sua trajetória e dificuldades que enfrenta, têm resistência em abrir
espaço para OSCIP. Trata-se de um debate pertinente, feito pela
Conferência Estadual de Saúde. Mas essa votação é ainda mais
grave, porque estaremos implementando OSs no Estado. E, nesse
caso, existe quase um consenso de que esse é um mecanismo
prejudicial à prestação de serviços públicos, porque se trata de tomar
uma unidade do poder público, delegar, transferir e desmontar seu
funcionamento, passando-a para a sociedade civil, abrindo brechas
para contratação sem concurso, compra sem licitação.

Tenho estreito relacionamento com organizações da sociedade civil,
com ONGs; sou militante da área da assistência social, autor, em Belo
Horizonte, da Lei das Parcerias, que regulamenta a relação do poder
público com entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. O
substitutivo que votaremos não se trata de estabelecimento de
parceria entre poder público estadual e entidades sem fins lucrativos.
Trata-se de identificar equipamentos, unidades, estruturas estatais
hoje existentes e transferi-Ias para a sociedade civil, num perigoso
desmonte de prestação de serviço por parte do Estado. Temo que
esta Assembléia aprove o Substitutivo n° 2, pois não se encontra
esgotado o debate sobre a abrangência das OSCIPs no Estado. A
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área da saúde, da forma que se encontra no projeto, tem
resistência a ser objeto de ação de OSCIP, assim como a área da
assistência social. Isso porque temos, na Constituição Federal, a Lei
Orgânica da Assistência Social, que estabelece mecanismos de
controle social, assim como a saúde tem seu controle por meio das
Leis Federais n° 8.080 e 8.142, de 1990. Por essas legislações, a
partir da Constituição Federal, existe um controle social, existem
Conselhos de Assistência e Saúde, que deliberam sobre as diretrizes
de políticas públicas, sobre os recursos utilizados pelos fundos
específicos: Fundo de Assistência e Fundo de Saúde.

Então, como teremos agora outra modalidade de prestação de
serviços nessas áreas, teremos também outra forma de destinação de
recursos, absolutamente fora do controle social estabelecido pelos
procedimentos regulamentares adotados após a Constituição de 1988.

Quero dizer, então, que o substitutivo tem artigos que deturpam a
proposta do Deputado Leonardo Quintão, e o próprio projeto do
Deputado demanda um debate maior, principalmente sobre as áreas
de saúde e assistência. Por exemplo, no Substitutivo n° 2, há um
artigo que retira o prazo mínimo de funcionamento para que essas
entidades possam habilitar-se como OSCIPs. Traduzindo, se a
Assembléia aprovar o Substitutivo n° 2 ao projeto de lei do Deputado
Leonardo Quintão, o que pode acontecer? Para responder, quero
lembrar o escopo, ou seja, a abrangência do substitutivo e do projeto.
Imaginem: nas áreas de assistência social, cultura, defesa e
conservação do patrimônio histórico e artístico, promoção gratuita de
educação e saúde, segurança alimentar, meio ambiente, voluntariado,
esporte, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social,
combate à pobreza, experimentação não lucrativa de novos modelos
sócio-produtivos, promoção de direitos estabelecidos, promoção da
ética, da paz, da cidadania e dos direitos humanos, estudos e
pesquisas e desenvolvimento de tecnologias alternativas. Essas áreas
englobam praticamente tudo o que fazem os Estados mineiro e
brasileiro, e o Governo poderá transferir para a sociedade civil, por
meio de um termo de parceria, todas essas atividades que hoje
realiza. Isso é diferente de o Estado identificar áreas em que sua
capacidade de ação é restrita e nelas estabelecer parcerias.

Essa foi a nossa experiência em Belo Horizonte, quando Patrus era
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Prefeito, e eu, Secretário da área social. Identificávamos áreas em
que o Estado não atuava e estabelecíamos nossas parcerias. Por
exemplo, na coleta seletiva de material reciclável, área em que a
sociedade tinha uma organização forte - a ASMARE - e chegou antes
do Poder Executivo, a Prefeitura estabeleceu parceria. Outro exemplo
é a educação infantil, para a qual tínhamos pouquíssimas vagas,
sendo que 180 entidades já trabalhavam de maneira comunitária, com
o atendimento a crianças de até seis anos. Então estabelecemos
parcerias naquelas regiões pobres, com aquelas entidades, porque ali
elas chegaram antes do poder púbico. Agora imaginem se a Prefeitura
fosse desmontando escolas e unidades de saúde ou de
abastecimento, como tentaram fazer no caso do restaurante popular.
Lembro-me de que, no Governo anterior ao nosso, o restaurante
popular chegou a funcionar por um pequeno período, por meio de
concessão para terceiros, para a iniciativa privada.

Essa não é nossa visão de Estado. E quando discutimos a questão
das OSCIPs, o que discutimos, na verdade, é o papel que atribuímos
ao Estado. Qual a nossa concepção de Estado? Com isso, não
queremos eliminar a possibilidade de parcerias, que podem acontecer
até mesmo por OSCIPs, mas desde que a OSCIP seja submetida ao
controle social e algumas áreas mais críticas, como a saúde, fiquem
de tora. Defendo um avanço nessa área: é melhor ter um termo de
parceria e metas estabelecidas que não ter coisa alguma. Nesse
sentido, a legislação federal merece uma avaliação mais
pormenorizada.

Reitero que esse não é o debate que fazemos hoje na Assembléia.
Estamos prestes a votar o Subtitutivo n° 2, que iguala, para todos os
efeitos, OSCIPs e OSs, prevendo a possibilidade de absorção de
unidades do Estado pelas OSCIPs, eliminando qualquer tipo de prazo
para a habilitação. Então, imediatamente após essa lei, um grupo de
pessoas pode fazer uma OSCIP para assumir atividade realizada hoje
diretamente pelo Estado.

Isso é diferente de o Governo reconhecer a Sociedade São Vicente
de Paulo, que está no Brasil há muitas décadas; é diferente de o
poder público reconhecer a trajetória das creches comunitárias, das
pastorais sociais, a tradição das APAE5 e de vários grupos de apoio
na área da saúde, que tratam e acolhem pessoas acometidas de
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doenças graves. Isso nós defendemos, o Estado deve estabelecer
parcerias com a sociedade em algumas áreas, já que nessas áreas
ela é mais eficiente que o Estado. Mas não significa que o Estado
desmontará as atividades que já realiza, transferindo-as para
terceiros, sem nenhum tipo de história, missão, prazo de habilitação, e
ainda com a possibilidade de cessão de servidores e imóveis, sem um
controle mais apurado da sociedade.

Então, faço um alerta, em especial ao Deputado Leonardo Quintão,
já que seu projeto, com o Substitutivo n° 2, está sendo desfigurado. V.
Exa. poderá carregar o peso de ter implantado as OSs - em nosso
Estado. As OSs foram - e ainda continuam sendo - duramente
combatidas, porque transferem para um conselho da sociedade, para
uma entidade de direito privado, equipamentos, recursos, prédios,
etc., além de poderem contratar sem concurso e comprar sem
licitação. Essa é a finalidade das OSs. Elas foram a espinha dorsal do
enxugamento do Estado proposto pelo ex-Ministro Bresser Pereira no
seu plano diretor de reforma do Estado. Não podemos fazer isso. Esta
Casa, por vários anos, discutiu projetos de lei que buscavam instituir
Os no Estado, e esses projetos não foram aprovados; portanto, seria
prudente que nesse debate todas as lideranças se pronunciassem a
respeito do que exatamente queremos. No plano estadual, desejamos
regulamentar as OSCIPs, que já têm legislação federal? Esse é o
debate? Se for, vamos continuá-lo, chamando o conselho de
assistência à saúde para aprimorá-lo, por meio de nível de controle
por parte dos conselhos, limitando determinadas transferências.
Existem pontos que podem ser aproveitados. Mas, se o objetivo for
implantar OSs no Estado, aí o debate será outro. Dessa forma,
precisaremos esclarecer, de maneira transparente, para a sociedade
mineira que não estaremos votando o Projeto de Lei n° 8/2003, do
Deputado Leonardo Quintão. A intenção do autor nesse projeto é
regulamentar as OSCIPs em Minas Gerais, e não implantar OSs. Sei
que muitos Deputados e Deputadas desta Casa têm relação com
organizações da sociedade e querem que as OSCIPs avancem na
parceria entre Estado e sociedade. Esses Deputados estão sensíveis
ao Deputado Leonardo Quintão para aprovar as OSCIPs, mas não
para aprovar as OSs.

Mesmo no caso das OSCIPs, queria fazer essa ressalva. Será
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necessário OSCIP na área da saúde? Será que ela já não dispõe
de instrumentos institucionais muito bem-delimitados? Talvez sejam
necessários, sim, mais recursos, seja necessário que as legislações
orçamentárias sejam cumpridas e, num caso ou outro, um melhor
gerenciamento. E já existe a contratação de serviços da rede privada.
Para que OSCIP, para que OSs na área da saúde? Há muitas dúvidas
quanto a isso.

No caso da assistência social, temos de fazer uma avaliação de
impacto da lei federal, porque há um emaranhado de legislações na
área da assistência. Existem as entidades beneficentes de assistência
social, está havendo a rediscussão do certificado de filantropia, e,
desde 1999, há as OSCIPs, que estão gerando uma confusão
medonha no âmbito da assistência social. As entidades ficam até
perdidas com tanta certificação, qualificação, prazos, documentos.

Queria conclamar os Deputados a não votarem o Substitutivo n°2. E
apelo para o Deputado Leonardo Quintão, autor do projeto, que
prorroguemos a discussão. Ele tem até mecanismos regimentais para
postergar esse debate. Apelo também para que desconheçamos o
Substitutivo n° 2, a não ser que a Casa queira implantar OSs em
Minas Gerais. Se o debate for esse, vamos discutir Organizações
Sociais. E teremos de realizar audiência pública para esse fim, as
realizadas até agora foram para discutir as OSCIPs. Depois, então,
queria ouvir o autor do projeto.

Para encerrar, queria dizer que, na área da saúde, das políticas
públicas e de assistência social, não precisamos ficar inventando a
roda. As entidades, as APAEs, a ASMARE, as creches, os hospitais
públicos, as entidades da sociedade já estão aí. Queria discutir agora,
por exemplo, por que Minas Gerais aplica só 0,3% na assistência
social. E quero fazer justiça ao atual Governo porque não é culpa
dele. Historicamente, os Governos do Estado lavaram as mãos no
âmbito da assistência social. E isso que temos de discutir.

Temos de debater por que existe essa dificuldade de cumprimento
das legislações que determinam um percentual para a área da saúde.
Temos de discutir essa dificuldade - histórica também - de se
implantar um sistema regionalizado de atendimento à saúde em
Minas. Temos de discutir por que tantas entidades recebem tão
poucos recursos. Já temos instrumentos de parceria estabelecidos por
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lei. O Governo do Estado, as Prefeituras, o Governo Federal,
podem celebrar convênios com creche, com centro de acolhimento à
pessoa idosa, com asilo, quando quiserem, não precisam de OSCIP,
de OS. Faltam recursos, determinação e vontade política para definir
que a assistência social e a inclusão dos mais pobres devem ser
prioridade. Esse é o debate.

Vamos aprovar um projeto de lei que permite que o pouco que o
Estado faz seja transferido para a sociedade? Depois que se fizer a
transferência - não se enganem -, haverá dificuldades e atraso no
repasse dos recursos, e a própria entidade, em razão das
dificuldades, abrirá mão do atendimento.

Aí, não teremos o atendimento da sociedade nem o do poder
público. Não podemos travar um falso debate como se houvesse aqui
Deputados e Deputadas que não querem fazer parceria com as
entidades da sociedade, ou que não querem o terceiro setor. Não se
trata disso. O terceiro setor é estratégico. As entidadesda sociedade
são estratégicas, e a aprovação do Substitutivo n° 2 significa a
diminuição da ação do Estado em todas as áreas que mencionei. O
povo de Minas Gerais quer mais política pública de saúde, educação,
cultura, meio ambiente e assistência ou está satisfeito e abre mão
disso em benefício de outros investimentos? Se a população estiver
satisfeita com o que se aplica em saúde, educação e políticas sociais,
que pressione os Deputados para que aprovem o Substitutivo n°2. Ele
enxugará a participação do Estado nessas áreas. Sei que a intenção
de todos os Deputados, seja os que apresentaram substitutivos quer
seja o próprio Deputado Leonardo Quintão - é melhorar a prestação
de serviços públicos em Minas Gerais. Tenho certeza disso, porque
participei de vários debates. Os Deputados querem melhorar o
sistema, para isso temos de seguir outros caminhos. Esta é uma Casa
democrática e, nessa meia hora, eu trouxe algumas reflexões. Espero
ter contribuído para o avanço do processo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Leonardo Quintão.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
visitantes, venho iniciar a discussão sobre o projeto das OSCIPs.

Em 1999, a Lei n° 9.790 instituiu em âmbito federal a
regulamentação das OSCIPs. Para explicar o projeto, detalharei como
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foram constituídas as áreas e a maneira como trabalham as
OSCIPs. O que é uma OSCIP? São pessoas jurídicas de interesse
privado sem fins lucrativos, constituídas há pelo menos dois anos. E
muito importante sabermos quem não pode tornar-se uma OSCIP, a
fim de que alguns pontos sejam esclarecidos e todos tenham
informações sobre essa novidade que o Estado, por meio desse
Projeto de Lei n° 8/2003, quer implantar. Em nível federal, essa
implantação deu-se em 1999.

Quem não pode se tornar uma OSCIP? E importante prestarmos
atenção nesse ponto para trazermos mais informação, esclarecendo
essa novidade que o Estado, por meio do Projeto de Lei n° 8/2003,
implantará. Em nível federal, esse processo se iniciou em 1999. Não
podem ser OSCIP: as sociedades comerciais; os sindicatos, as
associações de classe ou de representação de categoria profissional;
as instituições religiosas, ou as voltadas para disseminação de credos,
cultos, práticas e visões devocionais e confessionais; as organizações
partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; as entidades
de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um
círculo restrito de associados ou sócios; as entidades e empresas que
comercializam planos de saúde e assemelhados; as instituições
hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras.

E importante frisar novamente quem não pode ser uma OSCIP na
área de saúde, pois ainda há dúvidas de que esse projeto possa
privatizar a saúde. Digo aos colegas e ao povo mineiro que este
Deputado nunca teve intenção de privatizar a saúde, a educação nem
outra área. Precisamos ajudar na melhoria dos serviços, convidando o
terceiro setor para ser parceiro do Estado. Em Minas, o terceiro setor
há décadas tem contribuído muito.

No Governo Aécio Neves, quando apresentei esse projeto, nobre
colega André Quintão, tive boa receptividade para convidar o terceiro
setor a ser um parceiro no dia-a-dia, a contribuir e a participar,
trazendo sua boa experiência para nos ajudar a ser mais eficientes -
assim manifestou-se o nobre Secretário Antônio Augusto Anastasia,
um entusiasta dessa parceria.

Também não podem se tornar uma OSCIP: as escolas privadas
dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; as
cooperativas; as fundações públicas; as fundações, sociedades civis
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ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por
fundação pública; as organizações creditícias que tenham qualquer
tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional, a que se refere
o art. 192 da Constituição Federal; as entidades desportivas e
recreativas dotadas de escopo empresarial, visando lucro.

Passo agora para a segunda fase: quais são as áreas de atuação de
uma OSCIP? São elas: promoção da assistência social; promoção da
cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
promoção gratuita da educação - friso novamente gratuita; não pode
haver cobrança visando lucro -; promoção gratuita da saúde;
promoção da segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação e
conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento
sustentável; promoção do voluntariado; promoção do desenvolvimento
econômico e social e combaté à pobreza; - estou lendo para ser bem
específico, esclarecendo os tópicos dessa matéria nova que está
sendo trazida para Minas, para que possamos continuar o debate
iniciado há mais de quatro meses nesta Casa com audiência pública,
discussão e visitação ao meu gabinete - promoção do
desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e
de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; promoção da
ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais; estudos e pesquisas, desenvolvimento de
tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e
conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades
mencionadas neste artigo.

E finalmente a 13 área em que uma OSCIP pode atuar, que é o
fomento do esporte amador, não visando ao lucro.

Mais adiante, esclareço aos nobres companheiros que a
participação dos sócios ou associados, conselheiros, , Diretores,
empregados ou doadores das OSCIPs não visa lucro. E vedada a
distribuição de eventuais excedentes operacionais brutos ou líquidos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio,
a distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio liquido em
qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou
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falecimento do associado ou membro da entidade.

O Deputado André Quintão perguntou se é permitido pagamento de
salário para os administradores, gerentes ou Diretores da OSCIPs.
Sim, este projeto, em seu art. 40, inciso Vil, permite que os Diretores
sejam remunerados, da mesma forma que a lei federal instituída no
ano de 1999 e ainda hoje em vigor limita os valores praticados aos de
mercado. As OSCIPs contarão com diretores e administradores
capacitados, prontos para servirem e administrarem bem a coisa
pública, que será repassada por meio do termo de parceria.

A parte mais importante diz respeito aos órgãos fiscalizadores.
Quem fiscaliza as OSCIPs? O Poder Legislativo, o Tribunal de Contas
do Estado e o conselho fiscal. A partir da aprovação dessa lei,
qualquer cidadão poderá requerer às OSCIPs informações sobre
projetos e planejamentos, sobre quanto ganha o diretor, quanto foi
gasto, pode requerer as notas fiscais. Essa é a grande inovação deste
projeto.

Outras associações podem requerer também. Entidade sindical
pode requerer e fiscalizar uma OSCIP, e também a Advocacia-Geral
do Estado. A OSCIP pode responder a uma ação civil pública, a uma
ação popular e ter seus bens seqüestrados, bloqueados de contas
bancárias e aplicações, dentre outras medidas penais.

Tivemos, há alguns meses, a nossa primeira audiência, com a
participação popular, entidades de classe do Ministério Público,
representantes do Poder Executivo, representantes do Tribunal de
Contas, da Advocacia-Geral do Estado e representantes sindicais.
Naquela data foram apresentadas emendas, ouvidas proposições,
idéias que se acoplaram a este projeto. E, com a participação do Dr.
Tomás, Procurador de Fundações do Estado de Minas Gerais, foi
incluso neste projeto a fiscalização do Ministério Público também, que
tem contribuído muito para a nossa sociedade, a fim de esclarecer,
trazer transparência, ajudar o Poder Legislativo a fiscalizar o gasto
público.

O que acontece com o patrimônio da OSCIP em caso de extinção?
E bom prestar atenção nesse caso. O art. 4°, inciso V diz: "Em caso
de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será
transferido para outra pessoa jurídica, qualificada nos termos da lei".
Os Diretores não ficam com o patrimônio, porque este não pertence à
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OSCIP, e sim ao povo brasileiro e mineiro. Na falta de pessoa
jurídica com essas características, todo o patrimônio cedido à OSCIP
retorna para o Estado. Sendo assim, não há cidadão privilegiado, não
há classe privilegiada. O Estado fica preservado, e o cidadão que
receberá o serviço, o benefício, também fica preservado.

Um ponto que precisa ser esclarecido é quanto à cessão de servidor
público para contribuir com a sociedade por meio da OSCIP. Pessoas
perguntam por que pode ser cedido servidor público. A Constituição
mineira permite isso. As APAEs têm recebido servidor público para
prestar belíssimo serviço para a nossa sociedade, e outras instituições
que trabalham no social, na preservação do meio ambiente já contam
com a participação de servidores públicos.

Lendo a Constituição do Estado, vejo que o art. 14 diz que a
administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos
Poderes do Estado. O art. 13 diz que a transferência ou cessão
onerosa ou gratuita de pessoal efetivo ou estável para entidade não
mencionada em seu inciso 1 fica condicionada à anuência do servidor.
E importante esclarecer para os presentes nesta Casa, para o cidadão
mineiro e para o servidor do Estado de Minas Gerais que o funcionário
terá livre arbítrio para participar dessa empreitada. A Constituição
prevê isso, ou seja, que ele não é obrigado a trabalhar numa obra
social de preservação de várias áreas, como meio ambiente, cultura e
patrimônio histórico. Basta ele dizer: 'Não posso. Não quero. Estou
muito bem onde me encontro. Não gostaria de contribuir nessa
matéria com o Estado, neste momento.".

No art. 198 da Constituição do Estado temos: (- Lê:)
"A garantia de educação pelo poder público se dá mediante: (...) III -

atendimento educacional especializado ao podador de deficiência, ( ... )
V - cessão de servidores especializados para atendimento às
fundações públicas e entidades filantrópicas, confessionais e
comunitárias sem fins lucrativos, de assistência ao menor e ao
excepcional, como dispuser a lei". A Constituição do Estado de Minas
Gerais já prevê isso, ou seja, hoje nenhuma entidade filantrópica tem
recebido servidores do Estado ilegalmente. São centenas de milhares
que têm ajudado o nosso Estado, por meio dessas entidades
filantrópicas. O Estado, que já tem aberto as suas podas visando à
participação social, hoje quer abrir muito mais, para contribuir para a
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nossa sociedade e ajudar os humildes, os oprimidos, os que não
têm na sua casa água tratada e os que não tem na sua rua esgoto
tratado. Com a da ajuda do Estado, as entidades trabalharão para a
população.

Foi muito bem exposto pelo nobre Deputado André Quintão o
trabalho das APAEs, das pastorais e de outras entidades realizado no
âmbito social e da preservação do meio ambiente. Essas são
contribuições voluntárias do servidor do Estado de Minas Gerais.
Quando ele julgar que a sua participação chegou ao fim, pode retornar
ao mesmo local de onde veio. Não há ônus extras, acúmulos de
direitos, como prevê o projeto apresentado. Vejo aqui importantes
preocupações de vários Deputados que sentem a necessidade de
preservarmos o Estado de Minas Gerais e o cidadão, que receberá o
benefício.

Junto-me a todos os Deputados e Deputadas. Quando apresentei
esse projeto, minha grande preocupação era não dar oportunidade
para que qualquer entidade viesse a receber benefícios para uso
pessoal, mas sim prestar um serviço. Esse projeto fecha brechas,
aumentando a fiscalização popular dos cidadãos, trazendo o
Ministério Público, as entidades sindicais, o Tribunal de Contas e o
próprio Poder Executivo para a fiscalização. Nessa lei, fiz questão de
colocar uma inovação no art. 40, § 2°, que diz que os Conselheiros ou
os Diretores de qualquer OSCIP não poderão ser parentes
consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, do Governador do Estado
de Minas Gerais, do Vice-Governador, de Secretário de Estado,
Senador, Deputados Federal e Estadual. Esse artigo fecha as portas
para qualquer dúvida.

Um Deputado desta Casa me disse que "essa lei abre brechas para
que pessoas montem OSCIPs e se beneficiem". Mas essa lei as
fecha, porque amplia a fiscalização. O Estado tem de fiscalizar, os
cidadãos têm de fiscalizar, e não apenas as OSCIPs, mas as
fundações e associações, que também recebem verbas e repasses
públicos por meio de convênios, a fim de que não sejam mal
utilizadas. Da mesma forma, é preciso fiscalizar as OSCIPs. A
primeira preocupação do Poder Legislativo é fiscalizar os atos do
Executivo e de outros Poderes, preservar o dinheiro público, para que
não seja desperdiçado nem desviado.
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Presto esclarecimentos, no art. 80 , a respeito dos destinos dos

recursos orçamentários e, eventualmente, dos bens públicos
necessários ao cumprimento do termo de parceria. O art. 8 0 autoriza
isso, como já o é por meio de associações e fundações, mas
ressalvamos as hipóteses de inadimplência com o poder público ou de
descumprimento das condições do objeto do acordo. E não será
doado, como é feito hoje para associações e fundações, por meio do
termo de parceria, será cedido mediante a permissão do uso. E abro
um parêntese novamente, nobres Deputados e telespectadores da TV
Assembléia: as associações e fundações podem receber bens
públicos federais, estaduais e municipais, mas, no caso das OSCIPs,
não; será um termo de cessão de uso.

Se for constatado que a entidade desviou recursos, imediatamente
será acionada na justiça, transferindo-se o serviço para outra entidade
ou, na sua ausência, o bem público retornará ao Estado. de Minas
Gerais.

Direi o que é um termo de parceria. Na forma tradicional, temos
convênios. O que é um convênio? Uma creche abre suas portas, vai
ao cartório fazer seu registro, estabelece oficialmente a entidade.
Hoje, no Estado, esperam-se 24 meses para receber o auxílio.
Quando fui Vereador em Belo Horizonte, aprovei uma lei reduzindo
esse prazo para 12 meses, embora fosse minha intenção reduzi-lo
para 6. O Estado tem a obrigação de fazer sua parte. Por que uma
entidade tem de esperar 24 meses para receber um auxílio? Iniciou-se
um trabalho à época do Prefeito Patrus Ananias, e hoje Belo Horizonte
possui 14 mil crianças conveniadas, número que necessita chegar às
mais de 60 mil necessitadas. Essas crianças se encontram, muitas
vezes, nas ruas ou trancadas em casa, por falta de uma creche
conveniada.

Como será feita a escolha da OSCIP para firmar o termo de
parceria? Será realizada por meio de concursos e projetos. Como será
escolhido o termo de parceria? O Estado, em suas áreas de atuação,
desenvolve um projeto de assistência social, de preservação da
cultura, do meio ambiente e de outras áreas. Teremos uma política
desenvolvida, e nenhuma entidade chegará ao Estado, com pires na
mão, pedindo ajuda. Nenhuma entidade dirá que já não pode
contribuir para o patrimônio histórico e a preservação da cultura por
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falta de recursos. O Estado desenvolverá as áreas deficitárias e
dirá que precisa ajudar na preservação de suas bacias hidrográficas.
E as OSCIPs qualificadas serão convocadas a mostrar suas
condições, a fim de ser escolhida a melhor, a mais capacitada.

Da mesma forma como foi assinado um convênio, será assinado um
termo de parceria com o Estado. Não há diferença, mas uma
inovação. E temos de inovar. Aliás, quero parabenizar o Presidente
Lula, que tem inovado na Presidência, com pulso firme. Ainda esta
semana, firmamos um acordo com o FMI. Se, no passado, as palavras
de ordem eram "abaixo o FMI", hoje o Presidente Lula vê a
necessidade de dialogar. E isso o que peço aos nobres
parlamentares. Já iniciamos o diálogo há quatro meses, e minhas
portas continuam abertas para isso, mas não posso deixar essa
matéria morrer. Vou defendê-la como defendo meu nome, meu
mandato e minha vida. Não estou querendo abrir brechas para a
corrupção, nem apresentei esse projeto para privatizar área alguma
do Estado. Entendo a preocupação dos companheiros Deputados,
mas vamos conversar, para que essa matéria seja aprovada em 1° e
20 turnos, e o Estado venha selar o século XXI com a parceria oficial
com o terceiro setor. Agradeço à Sra. Presidente, aos Deputados e
aos telespectadores, pela paciência.

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) - Com a palavra, para
discutir, a Deputada Jô Moraes.

A Deputada Jô Moraes - Sra. Presidente, Deputada Maria Olívia, é
com muita satisfação que faço uso da palavra em uma sessão
presidida por V. Exa. A esfera da política é essencialmente masculina.
Neste Poder, as possibilidades de que as mulheres ocupem sua justa
posição, por suas capacidades, são muito raras. Por isso quero iniciar
as minhas palavras dizendo a V. Exa. que me sinto honrada e feliz por
participar de uma sessão presidida por uma mulher, e por essa mulher
ser a Deputada Maria Olívia.

Depois da intervenção do Deputado André Quintão, de tamanha
profundidade e clareza na argumentação, quase considerei
desnecessário discutir esse projeto. Mas, como disse o Deputado
Leonardo Quintão, autor do projeto original, que foi distorcido com a
apresentação do Substitutivo n° 2, é necessário que a sociedade
compreenda esse processo. A sociedade já está discutindo o projeto.
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Tanto é que nesta quarta-feira, às 15 horas, haverá um ato político,
nesta Casa, das entidades, sobretudo das vinculadas à saúde, para
demonstrar a sua profunda inquietação e sua oposição ao projeto da
forma como se encontra.

Então, gostaria de tecer algumas considerações, para que se
entenda a razão de ter surgido esse projeto e de estar ele assumindo
uma formatação absolutamente distinta da idéia original do Deputado
Leonardo Quintão. A origem das OSCIPs assenta-se na falência do
Estado. Nos últimos 20 anos, sob um modelo econômico que
passamos a chamar de neoliberal, foi necessário que essas
organizações surgissem para responder às demandas que o Estado
não atendia.

Faço parte do movimento de mulheres; integrei, nessas duas últimas
décadas, organizações não governamentais. Umas das maiores
angústias que tínhamos, após a conferência mundial sobre a questão
da mulher realizada em Pequim, em 1995, onde quase 200 países
assinaram uma plataforma que incluía políticas públicas favoráveis ao
combate à discriminação de gênero, era que essas políticas fossem
abandonadas e substituídas por uma política de transferência de
responsabilidade das funções públicas para as organizações não
governamentais.

E absolutamente inaceitável que nós, cidadãos e cidadãs, que
pagamos os mais variados impostos, inclusive essas inúmeras taxas
que o Governador deseja criar agora, sejamos também responsáveis
pelos serviços públicos, já que esse é um dever do Estado.

Não entendo como um Estado que pega o nosso dinheiro, não
consiga controlar e implementar os bens e serviços públicos. Caros
Deputados e Deputadas, digo isso com grande preocupação.

Volto a me referir a esse problema constante do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI -, porque esse projeto de OSCIPs
não é um projeto pontual para responder a um problema concreto de
apoio a entidades da sociedade civil, que entendo ter sido a inspiração
do Deputado Leonardo Quintão. Existem inúmeras entidades, e
gostamos de citar a entidade maior que faz esse serviço, que é a
Sociedade São Vicente de Paulo, além das APAE5.

Não estou preocupada com o fato de que, neste momento, o Estado
tenha de apoiar essas entidades que fazem um serviço que deveria
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ser dele. Esse apoio é necessário, mas como transição, para que o
Estado possa sair dessa crise fiscal e financeira, desse modelo
neoliberal implementado pelo PSDB em nível nacional, por intermédio
da política do Prof. Fernando Henrique Cardoso.

Eu entenderia essa necessidade, caso fosse uma política de
transição. No entanto, caros Deputados e Deputadas, telespectadores
de Minas Gerais, esta não é uma política de transição, e sim uma
política determinada para excluir e diminuir o papel do Estado na
atenção aos serviços públicos. Senão, com que justificativa o
Governador incluiria no PMDI a atual concepção de Estado? Ele diz
que o Estado vive uma crise e considera que o principal
estrangulamento da economia estadual advém exatamente dessa
crise radical. Há necessidade de reforma do Estado. Até aí, tudo bem.
O principal estrangulamento da economia do Estado não advém da
debilitação da administração pública, e sim do modelo econômico
implantado no País, um modelo fiscalista, estrangulador de qualquer
desenvolvimento econômico, que abriu as portas para a entrada de
produtos de outros países sem nenhum controle ou especulação; um
modelo que depende única e exclusivamente da poupança dos
capitais internacionais, que vêm aqui como sanguessugas, para tirar o
que é produzido neste País.

O que nos preocupa não é essa visão equivocada do Governador
acerca da crise econômica de Minas Gerais, mas a proposta que
apresenta. Chega a dizer, no PMDI, o seguinte: é preciso um desenho
de gestão proposto para o Estado que se caracteriza muito mais por
um Estado regulador, planejador e coordenador de políticas sociais
que - pasmem, Deputados - por um Estado responsável pelo
provimento direto de bens e serviços. Pra que serve o Estado, senão
para prover os serviços pagos pelos nossos impostos?

Queria dizer aos Deputados, sobretudo ao Líder Alberto Finto
Coelho, que tão bem representa o Governo nesta Casa, que se
equivocou quando disse que a Oposição não apresenta projetos. Ao
final da minha fala, apresentarei o substitutivo que o Líder Rogério
Correia acabou de assinar. Não somos daqueles que apenas negam
as coisas; nós doscutimos e apresentamos alternativas. For isso não
entendi quando V. Exa. cobrou da Oposição uma posição propositiva.
Está aqui, Deputado, um substitutivo que recupera o sentido da
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transição que queremos dar às organizações sociais de interesse
público.

A concepção que o Governador Aécio Neves traz para Minas Gerais
compreende um Estado que vai coordenar, planejar e regular as
iniciativas em vez de prover serviços e bens públicos. Como? Quem
vai prestar os serviços públicos? A iniciativa privada, para auferir
lucros, por meio de uma parceria público-privada, que, às vezes, é
necessária? Não, Deputado Alberto Pinto Coelho; não, Governador
Aécio Neves.

Os impostos que a máquina pública retira dos cidadãos mineiros são
para prover bens e serviços públicos. E por isso que não admito que
se implemente um Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado que
desresponsabiliza a administração pública dos bens e serviços. Esse
modelo já deu errado no País, já deu errado no mundo. E um modelo
que tem o mercado como único privilegiado dos recursos e da
máquina pública. E um modelo que se regulamenta e, em vez de
construir e defender um projeto de desenvolvimento nacional para que
o povo tenha emprego, recursos e bens públicos, apenas vai
coordenar a forma como o mercado aufere lucros dos serviços
públicos.

E com relação a isso que me oponho e, após passar a palavra ao
Deputado Miguel Martini, apresentarei as razões de minha oposição
ao projeto das OSCIPs. Concedo a palavra, com muita satisfação, ao
Deputado Migue! Martini, que, com certeza, tem posições diferentes
de mim, mas tenho a honra de ser aparteado por ele.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Não necessariamente,
brilhante Deputada Jô Moraes, que conta com toda a minha
admiração. Posso afirmar a V. Exa. que muitas das suas idéias
encontram acolhida em mim.

Estou de acordo com muitas delas. V. Exa. tala com convicção, por
exemplo, que o Estado quer ser forte. Comungo com V. Exa. dessa
idéia. Essa é a lógica de todas as propostas que o Governador Aécio
Neves tem enviado para esta Casa. Haja vista que já está chegando
aqui o plano de cargos e salários dos servidores, que nunca foi feito
por ninguém. Isso significa o fortalecimento do Estado, que está
reconhecendo o papel do servidor. A reforma administrativa foi
aprovada aqui quase por unanimidade. V. Exa. discordou dela apenas
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por uma convicção que todos nós respeitamos, mas ela visa ao
fortalecimento do Poder do Estado.

Não sei se V. Exa. acompanhou o encontro da Internacional
Socialista recentemente, mas sua fala já está entre as idéias mais
radicais do socialismo e um pragmatismo. O próprio PT já está
desposando dessa idéia. Ou seja, neste momento, há uma discussão
entre o Estado forte e aquela idéia do fortalecimento do socialismo,
entre a realidade gerencial e administrativa e os resultados que a
sociedade espera. Ontem a Senadora Heloísa Helena chorou em
Plenário, porque disse que construiu um partido com convicções
firmes sobre o fortalecimento do Estado e dos servidores públicos,
durante dez anos, e que o PT está executando a mesma proposta do
Governo Fernando Henrique Cardoso, que, pela visão do PT, é uma
proposta neoliberal. Outro Deputado do PT também, se não me
engano o Deputado Luizinho, disse que Oposição é uma coisa e
Situação é outra.

Estamos querendo dizer com isso que, no campo das idéias, todos
nós temos o dever de defender aquilo em que acreditamos. E assim
que vamos chegar ao melhor. A democracia é bela exatamente por
isso. Há o contraditório. A grande idéia que gostaria de trazer à
discussão no início deste Governo é de que o PMDI, essa figura de
instrumento de planejamento público, não existe nas Constituições
dos outros Estados. E uma realidade apenas de Minas Gerais. O
legislador mineiro foi sábio quando estabeleceu que o PMDI deve ter
uma discussão muito mais ampla. Penso até que deveríamos gastar 4
anos de governo nessa discussão. Para mim, ele deveria atingir 16
anos de Governo, no mínimo. Então, é aquilo que V. Exa. está
dizendo, ou seja, cobramos até mesmo do Governo Federal. Qual é o
projeto para o Estado de Minas Gerais? Qual é o projeto para o
Brasil? E isso que precisamos discutir. A sociedade precisa participar
dessa discussão para que não tenhamos salvadores-da-pátria e para
evitar que outros governos entrem e modifiquem o que foi feito no
passado. Em Minas, não teremos esse problema porque nada foi feito
nos últimos quatro anos. Ficou fácil, não é? Não teremos de modificar
nada. Vamos ter que criar tudo. Nada era planejado, e agora começa-
se a planejar novamente.

Acontece que estamos vendo, por exemplo, a questão da ANEEL.
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Falei ANEEL, mas são as agências reguladoras. Pretendia-se dar

segurança, proteção para aquelas políticas, mas não está funcionando
bem, virou um Estado paralelo. A agência, às vezes, trabalha contra o
governo e outras, até no interesse das corporações, do capital, como
V. Exa. disse.

Neste momento, além das convicções pessoais, que são
importantes, precisamos discutir qual o melhor modo de dar resultado
para a sociedade. A estrutura, como está hoje em muitos lugares, não
está funcionando, não está dando resultado.

Sou Presidente da Associação dos Amigos do Hospital Mário Penna,
obra belíssima que deu resultado. Entramos para fazer o que o Estado
tinha de fazer. Há déficit no atendimento nessa área em Minas. Se o
Estado tiver de fazer com os instrumentos que tem hoje, não
conseguirá. Como exemplo, temos a questão do IPSEMG. Se não
aprovássemos o pró-labore, os médicos não permaneceriam no
IPSEMG. Os salários dos concursados não são suficientes para
mantê-los. Então, tivemos de criar outro instrumento, para que eles
continuem lá.

Quanto à questão da cultura, foi dito aqui pelo sabatinado do
IPSEMG que, com os mecanismos que tem hoje, teria dificuldade de
gerenciar esse setor.

Precisamos, sem abrir mão do fortalecimento do Estado, ser
capazes de perceber que temos de aprimorar mecanismos e
instrumentos do Estado para permitir que ele tenha eficiência e
agilidade. Não é para permitir o lucro dos outros, mas para garantir
serviço público de qualidade a tempo e a hora, de acordo com a
necessidade. Hoje no mundo, não só no Brasil, o terceiro setor é o
que mais cresce, é uma tentativa de suprir o primeiro setor. Por
deficiência do poder público, do Estado, surgem as organizações não
governamentais, para cumprir função de Estado, diante de uma
necessidade: as pessoas estão morrendo, e o Estado não consegue
alcançá-las, suprindo suas necessidades. Esse debate é importante,
porque o Estado tem de ser o indutor, tem de ser forte. Mas, ao
mesmo tempo, o Estado tem de ser ágil, eficiente, para ser eficaz. Se
não é eficiente, não consegue ser eficaz.

Não discordo de V. Exa. Meu modo de ver o Estado não é muito
diferente do de V. Exa. Temos de estar abertos à possibilidade de
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aprimorar os mecanismos, mantendo o controle por parte do
Estado, para agregar todo esse potencial de esforço que está
havendo na sociedade a fim de suprir aquilo que é dever do Estado.
Por que hoje, por exemplo, o Hospital Mário Penna sofre as
conseqüências da incapacidade do Estado em prestar os serviços
necessários ao seu funcionamento? Estamos buscando na sociedade
o respaldo para isso. Quem sabe haja um mecanismo para que o
Estado possa ser um parceiro, não dificulte a ação de alguém que
está prestando serviço público? Essa é a discussão que precisamos
fazer.

A Deputada Jô Moraes - Agradeço, porque V. Exa. contribuiu para
aclarar o debate, elevando-o ao nível que é necessário, que são os
rumos do Estado. A diferença que nos separa, Deputado Miguel
Martini, é que V. Exa. parte de uma realidade e quer mantê-la.
Queremos um outro projeto que necessariamente incorpore um
processo de transição. Concordo com V. Exa. quando diz que uma
situação como a do hospital Mário Penna necessita de apoio do
Estado, porque o Estado, no sistema em que se encontra hoje, não
consegue suprir as necessidades e carências da saúde da sociedade,
em virtude de seus equipamentos debilitados e desestruturados pelo
modelo anterior. Temos de compreender a transição.

Reporto-me ao primeiro aspecto ao qual V. Exa. se referiu, o
encontro da Internacional Socialista, sem dúvida uma lembrança
absolutamente oportuna. O tipo de sociedade que a humanidade
precisa construir teve como referência as sociedades socialistas. Sou
do PCdoB, socialista por opção filosófica, convencida de que, apesar
de todas as derrotas sofridas, ainda se pode chegar lá. A Internacional
Socialista não representa o anseio transformador de superação desta
sociedade do capital, que é o anseio que pelo menos meu partido
compreende. Misturam-se muitos modelos de sociedades neoliberais
sob a alcunha de socialismo. As vezes é uma forma brilhante que as
instituições e os partidos encontram para confundir o povo, os
trabalhadores, os operários, que ainda sonham com outra sociedade.
V. Exa. lembrou bem que a experiência socialista foi interrompida no
começo do século. Compreendia um Estado forte, que precisava
suprir as necessidades da população. O que houve de equivocado foi
o caráter de restrição democrática, que assumo, com uma visão crítica
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daquelas experiências. O Estado deveria ser forte para suprir as
necessidades, e não para ter caráter autoritário.

Quando V. Exa. se refere ao projeto em curso, sobretudo a partir do
Governo Federal, V. Exa. muitas vezes exige dos partidos e das
forças que integraram esse desejo de mudança e que levaram à
eleição do Lula uma concepção que não é a nossa. Sabemos que
pegamos um País desorganizado e desestruturado, reformulado para
enfraquecer as instituições da Presidência da República. V. Exa. citou
um exemplo muito claro. As agências reguladoras precisavam ser
extintas neste Governo, porque tiram o poder da Presidência da
República, anulam o poder e a expressão do voto, já que estão à
parte, independem das definições políticas da Presidência da
República. Entendemos a necessidade de transição. Não somos
ensandecidos de imaginar que nos marcos da sociedade em que
estamos seja possível construir e modificar as estruturas de uma
sociedade socialista. Eu, por exemplo, sei que demorará um longo
tempo, até mesmo porque o povo precisa construir outro projeto de
sociedade socialista, com os acertos do passado e sem os erros da
inexperiência.

Quando discutimos a parceria público-privada, quando discutimos a
possibilidade das OSCIPs, queremos fazê-lo na perspectiva de
superação desse modelo, e não de sua manutenção. Por isso
questiono. Por que considerar as OSs como possíveis de ser
entendidas como OSCIPs? Para todos os efeitos, as entidades
qualificadas como OSCIPs ficam equiparadas às entidades
reconhecidas de interesse social ou qualificadas como OSs. Isso é
tergiversar, porque as OSCIPs merecem esse apoio. Mas colocar
como contrabando as OSs é uma atitude que não consideramos justa
nem legítima, do ponto de vista da transparência e do interesse
público de compreender os processos de mudança.

Deputado Miguel Martini, antes de passar a palavra a V. Exa., quero
dizer que, na discussão com o Secretário Bruno, ele deixou claro o
objetivo das parcerias público-privadas, porque o Estado não tem
recurso, hospitais, escolas nem presídios E saúde dá lucro? Se o
Estado não tem recursos e está transferindo para a iniciativa privada a
responsabilidade e a coordenação, vai haver lucro para alguém. Não
consigo entender a insistência do Governo em manter e introduzir no
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projeto das OSCIPs essa equivalência que a Lei Federal n° 9.790
não prevê nem coloca como opção possível.

Passo-lhe a palavra, Deputado Miguel Martini, para que V. Exa.
exponha as propostas e alterações que o substitutivo da Oposição,
apresentado pelo Deputado Rogério Correia, quer fazer.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputada Jô Moraes, como
V. Exa. tem pouco tempo, deixaremos para outra oportunidade.

A Deputada Jô Moraes - Quero dizer aos Deputados que o
substitutivo da Oposição aperfeiçoa o projeto das OSCIP5 e tira a sua
deformação de transformação nas organizações sociais. Pelo art. 2°,
ele retira a saúde e assistência. No § 20 , renova a qualificação para
não ficar "ad eternum" e as modificações das organizações das
OSCIPs serem escondidas e escamoteadas. No art. 4 0 , insiste em que
não podem ser consideradas OSCIPs as Organizações Sociais
conforme prevê a Lei Federal n° 9.790. Por último, regulamenta, no
art. 80 , as condições em que perdem a qualificação as entidades que
recebem essa questão.

Queremos dizer a todos que esta é uma discussão importante
porque fala sobre qual caminho o Estado de Minas Gerais seguirá: se
é para que a administração pública recupere o espírito da Constituição
e lhe assegure apresentar à sociedade os serviços públicos ou se é
para simplesmente coordenar e regular os interesses do mercado.
Muito obrigada.

- Vêm à Mesa os Substitutivos n os 3 e 4 e as Emendas n
o
s 2 a 44

que foram publicadas na edição do dia 8/11/2003.
A Sra. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da
discussão, foram apresentados ao projeto dois substitutivos, sendo
um do Deputado Leonardo Quintão, que recebeu o n° 3, e o outro do
Deputado Rogério Correia, que recebeu o n° 4; e as seguintes
emendas: 23 de autoria da Deputada Marília Campos, que receberam
os nos 2 a 9, 12 e 31 a 44; 2 do Deputado Chico Simões, que
receberam os n

o
s 10 e 11; e 18 da Deputada Jô Moraes, que

receberam os n
o
s 13 a 30, e que, nos termos do § 2 0 do art. 188, do

Regimento Interno, encaminha o projeto com os substitutivos e as
emendas à Comissão de Administração Pública.

Questões de Ordem
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O Deputado Rogério Correia - Sra. Presidente, solicito verificação

de quórum porque não terminou ainda a discussão, já que solicitei a
inscrição de toda a Bancada do PT.

A Sra. Presidente - A discussão do projeto já foi encerrada.
O Deputado Rogério Correia - Se não houve a inscrição é porque

houve erro da assessoria, já que solicitei a inscrição de toda a
Bancada do PT.

A Sra. Presidente - E matéria vencida, Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sra. Presidente, solicito que

reconsidere, porque havia solicitado a inscrição de toda a bancada.
Solicito a V. Exa. que interrompa a reunião por 15 minutos para que
eu possa fazer essa confirmação.

O Deputado Miguel Martini - Solicito, então, a V. Exa. que faça a
recomposição de quórum para a continuação dos trabalhos, uma vez
que temos matérias importantes a serem discutidas.

O Deputado Rogério Correia - Também havia solicitado a verificação
de quórum. V. Exa. deu prosseguimento ao final da discussão sem
que houvesse quórum, como V. Exa. pode verificar. Então, peço a V.
Exa. que reconsidere a discussão, pois não havia quórum, aliás, para
o seu prosseguimento. Havia pedido a verificação de quórum.

O Deputado Miguel Martini* - Sra. Presidente, reconheço que o
Deputado Rogério Correia fez a solicitação, mas, a meu ver, foi
extemporânea. Ela vale a partir daquilo que era matéria vencida. Para
esse projeto, realmente, o assunto já era matéria vencida. Não deu
tempo, e V. Exa. já tinha anunciado. Isso é grave, e penso ser pior
para a Oposição se fizermos com que o Regimento Interno, de vez em
quando, seja retardado, o que abriria precedentes perigosos.
Reconheço que o Deputado fez o pedido depois de a Presidente ter
anunciado que a discussão estava encerrada. A partir daí, concordo
com a verificação de quórum, razão pela qual pedi a recomposição.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a Deputada Jô Moraes
estava ainda com a palavra, e eu solicitei, devido à obstrução que
fazemos, a inscrição de toda a Bancada do PT. Isso não foi registrado
no livro, mas havia a minha solicitação para o registro de todos. Ou
seja, solicitei a inscrição de 16 Deputados, tendo apenas usado da
palavra o Deputado André Quintão e a Deputada Jô Moraes. Mesmo
assim, Sra. Presidente, antes de a Deputada encerrar o seu
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pronunciamento, solicitei a verificação de quórum, para não
terminarmos o processo de discussão. A Presidente insistiu em
terminar esse processo e remeter o projeto à Comissão, antes do
término da discussão da obstrução que estamos fazendo. Solicito a V.
Exa. que, seguindo o Regimento Interno, reconsidere essa situação,
para que continuemos o processo de discussão do projeto.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Nobre Deputado
Rogério Correia, a Presidência entende os argumentos regimentais de
V. Exa. A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo
Deputado Miguel Martini solicita à Secretária que proceda à chamada
dos Deputados para a recomposição do número regimental.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olívia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada oito Deputados,

portanto não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 66 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 5/11/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - if Parte: Ata; discurso do
Deputado Miguel Martini; aprovação - 2 a Parte (Ordem do Dia):
Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial
para votação de emenda à Constituição - Prosseguimento da
discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 8/2003; discurso do
Deputado Adelmo Carneiro Leão; questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio
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Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
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 José Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - 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 20h112min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com  a palavra, para discuti-
la, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Não pude estar durante toda a reunião
da tarde e, ao ouvir a leitura da ata, fiquei deveras preocupado. Na
reunião da manhã, era matéria vencida o encerramento da discussão
do primeiro projeto que estava na pauta. O Líder do PT adentrou no
Plenário, após a Presidente, Deputada Maria OUvia, ter anunciado o
encerramento de sua discussão. Ele alegou que havia inscrição da
bancada, o que não conferia com os registros do livro.

Isso significa que, a pedido do PT, abriu-se, nesta Casa, um
precedente regimental gravíssimo: uma matéria vencida retornou
para, novamente, iniciar o processo. Se fatos similares acontecerem,
cobraremos e exigiremos o mesmo tratamento. Nossa defesa, nossa
garantia é o Regimento Interno, que foi, nesse caso, ferido,
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retroagindo ao que não poderia retroagir. As gravações e as notas
taquigráficas são muito claras. A assessoria presente afirmou isso. A
Presidente, Deputada Maria Olívia, convidou o Deputado a ir lá em
cima verificar que não havia nenhum nome inscrito. Registro meu
inconformismo com essa atitude. Registre-se, ainda, que, no dia de
hoje, a pedido do PT, na pessoa de seu Líder, Deputado Rogério
Correia, o Regimento foi descumprido. O PT abriu um grave
precedente, que será cobrado no futuro.

O Sr. Presidente - Não há retificação a ser feita na ata. Dou-a por
aprovada.

2 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2' Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum para a votação de proposta de emenda à Constituição, mas
que o há para a discussão das demais matérias constantes na pauta.

Prosseguimento da discussão, em P turno, do Projeto de Lei n°
8/2003, do Deputado Leonardo Quintão, que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIPs -, institui e disciplina o Termo de Parceria e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça. A
Comissão do Trabalho perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 2, da Comissão de Administração Pública, com a
Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com  a palavra,
para discuti-lo, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente; meus caros
colegas de Mesa, Deputado Pastor George, Deputado Rêmolo Aloise;
caros Deputados; caras Deputadas, quero, inicialmente, manifestar
aqui a preocupação que o Deputado Rogério Correia evidenciou logo
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ao término da reunião. Minha convicção é de que houve uma
retificação da Mesa no momento em que ele disse que tinha solicitado
a inscrição de toda a bancada. Talvez, por alguma questão de
compreensão, não houve o registro. No entanto, se o Presidente fez
essa retificação, foi para atender a uma solicitação anteriormente
realizada, que entendo perfeitamente dentro das normas vigentes aqui
nesta Casa.

A segunda questão que quero exprimir aqui é que estamos fazendo
um saudável debate na Frente Parlamentar em defesa da saúde, para
tratar de questões da saúde na proposta orçamentária e na execução
orçamentária deste ano. Tenho a esperança de que aqui em Minas
Gerais, com o nosso trabalho pluripartidário - não é suprapartidário -,
com a participação de 46 parlamentares hoje, poderemos avançar, a
fim de encontrar a definição mais adequada, apropriada para o que
batalhamos tanto até este momento, com o objetivo de colocar na
Constituição brasileira a Emenda n° 29, fruto de muitas lutas, do
empenho de muita gente. Hoje, estamos nos preparando para a 12
Conferência Nacional de Saúde, que homenageia o sanitarista Sérgio
Arouca, que foi um dos grandes batalhadores para que tivéssemos
recursos mínimos para a saúde. Tenho convicção de que nesse
diálogo profícuo e intenso que estamos fazendo na Frente
Parlamentar da Saúde, definiremos adequadamente os recursos,
tanto para o exercício deste ano como para o próximo ano, para,
dessa forma, darmos uma atenção maior à saúde, objetivando a sua
manutenção, recuperação e promoção.

Quero discutir com meus caros colegas Deputados e Deputadas o
tema que está proposto neste momento, qual seja o das OSCIPs.
Entendo que podem haver alguns aspectos, Deputado Leonardo
Quintão, muito positivos, mas, neste momento, a instituição delas
pode constituir mais uma temeridade do ponto de vista da aplicação,
do controle dos recursos públicos e da otimização, pois podem trazer
muito mais prejuízos do que ganhos. Esta Assembléia já fez estudos
importantes em relação à organização legal do Estado.

Constatamos, por meio desses estudos, que o Estado de Minas
Gerais tem mais de 14 mil leis, sendo que, entre elas, um número
significativo, milhares, são absolutamente ultrapassadas, caducas,
inadequadas. Constituindo o arcabouço legal do Estado, muitas tratam
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das organizações ou instituições de utilidade pública.

Muitas dessas instituições, talvez a maioria, são importantes
parceiras em ações de interesse da sociedade e na implementação de
políticas públicas, já que cuidam das mais diversas áreas. No entanto,
o que vimos nesta Assembléia Legislativa, ao longo da história
recente ou dos últimos anos, é que a estrutura legal delas está
ultrapassada, considerando-se a lógica em que foram constituídas.
Talvez o maior desafio que nos possa ser apresentado para
estabelecer essa relação com a sociedade é avançar para que exista
uma única lei, organizada, bem disciplinada, estruturada, com critérios
transparentes e objetivos, para que possamos identificar, qualificar e
incluir as verdadeiras instituições de utilidade pública. Há ações
tramitando no Tribunal de Justiça, algumas já efetivadas, contra
muitas instituições de utilidade pública que perderam ou que se
desviaram de sua finalidade.

No Estado brasileiro, também podemos ver que há uma distorção
nas funções básicas dos diferentes níveis de poder. São muitos os
conflitos, os problemas. E o que está sendo evidenciado neste
momento é que há uma limitação muito grave, muito grande do
Estado para controlar a aplicação dos recursos públicos, mesmo por
parte das instituições públicas.

Um dos grandes problemas - tenho a convicção de que o Dalmo
Ribeiro e os demais Deputados hão de concordar comigo - do nosso
País é controlar, eficaz e efetivamente, a aplicação dos recursos, para
que eles possam cumprir suas finalidades, seus objetivos
fundamentais. Como as dificuldades são de toda ordem, os problemas
são graves; o desafio a enfrentar neste momento é para garantirmos
uma maior efetividade, eficiência ou eficácia do sistema público e do
Judiciário.

Estamos a exigir do Judiciário, tanto quanto dos outros Poderes,
transparência, cumprimento dos princípios fundamentais, das boas
práticas da administração pública, como publicidade, razoabilidade e
competência. Há problemas que, logicamente, não afetam o conjunto
dos Juizes, dos magistrados, mas, se alguns Juízes, ainda que sejam
poucos, praticam atos contrários ao interesse público, toda a
instituição fica maculada, é atingida, do mesmo modo que acontece
no Executivo e no Legislativo.
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Vejo que existem correções muito importantes a serem feitas.

Nós mesmos as estamos fazendo nesta Casa. Apesar de as seqüelas,
de os problemas do passado serem evidenciados hoje com mais
ênfase do que as correções importantíssimas que fizemos - esta Casa
fez profundas modificações e está avançando -, o desafio apresentado
requer a melhora da estrutura dos serviços públicos, do sistema
público e, fundamentalmente, o fortalecimento do controle dos
serviços e das atividades públicas.

Constituir, neste momento, Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público - um belo nome e objetivos nobres -, permitindo que
os recursos públicos e o patrimônio do Estado lhes sejam repassados
com liberalidade e flexibilidade maior do que há hoje, é uma
temeridade, um grande risco. Precisamos proteger o patrimônio
público, cuidar não apenas do seu controle, mas também das ações
governamentais.

Deputado Leonardo Quintão, é absolutamente dispensável
constituirmos as OSCIPs. O Estado, como já faz há bastante tempo,
desde a sua origem, poderá constituir as mais diversas parcerias com
a iniciativa privada, por meio das instituições de utilidade pública, das
chamadas Organizações Sociais e das empresas, por intermédio de
processos licitatórios e concessões.

Neste momento, colocar outro componente, outra variável na
utilização dos recursos públicos pode oferecer mais riscos que
vantagens, mais dificuldades de controle que possibilidades de bom
uso dos recursos. Por isso a Bancada do PT, além da querida
Deputada Jô Moraes, do PCdoB, estão se opondo e solicitando ao
Governador que adie um pouco mais a votação desse projeto. Assim,
o Estado poderá ser mais bem organizado e aparelhado; poderemos
estruturá-lo do ponto de vista do controle, em todos os setores.

Abordarei uma questão que levantei quando cursava a universidade.
Hoje existem em todas as universidades as fundações, que são
organizações da sociedade, ditas de interesse público. Possuem
funções importantes. Por meio de maior flexibilidade, têm condições
de agilizar determinados processos. A minha preocupação sempre foi
a de que essas fundações, tendo maior flexibilidade e menor controle
público, pudessem utilizar de maneira inadequada e imprópria os
recursos públicos. As auditorias e investigações também demonstram
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que tais instituições realizam práticas que não são de interesse
público.

Estamos com muitos problemas. O espaço é suficientemente grande
para que sejam estabelecidas relações com a sociedade, além de o
Estado prestar serviços de interesse público que nos permitem
dispensar as OSCIPs como estão sendo propostas. Existem as
agências de desenvolvimento, organizações de interesse público que
não atendem, muitas vezes, ao interesse da sociedade. Essas
organizações, ao serem instaladas, poderão ser muito mais de
interesse privado do que verdadeiramente de interesse público.

Por isso estamos insistindo, demonstrando por meio de outros
exemplos que esse projeto poderá facilitar a privatização do Estado e
a apropriação dos bens públicos.

Como fazer o controle se não conseguimos controlar tantas
instituições organizadas com tantos problemas? Como colocar mais
um elemento de controle frágil e frouxo nessa estrutura em que um
dos grandes e graves problemas que estão sendo evidenciados hoje
no Pais é o do controle das ações realizadas com os recursos
públicos?

A Assembléia Legislativa é o Poder que mais pode. Quando agacha,
quando se submete aos interesses do Executivo ou do Judiciário,
torna-se fraco. Quando se envergonha das práticas que realiza,
enfraquece-se. Este parlamento deveria estar atuando no pleno
exercício de suas funções, ou seja, elaborando leis.

O Presidente já constituiu uma Comissão Especial para análise das
leis do Estado de Minas Gerais. Muitas delas já estão caducas,
algumas formam um emaranhado que nos prejudica. Essa comissão
poderia atuar para enxugarmos a estrutura legal do Estado.

As vezes, determinada ação depende de uma lei nuclear que tem
uma série de fragmentos legais enxertados em artigos de outras leis
que tratam de assuntos muito diferentes. Muitas vezes, votaram-se
aqui os chamados projetos "frankenstein". Poderíamos organizar
melhor a estrutura do Estado.

Outro papel que fazemos mal, mas que seria talvez o mais genuíno
papel do parlamento, seria fiscalizar, controlar a aplicação dos
recursos públicos, a lei orçamentária, a execução orçamentária.

O Deputado Fahim Sawan, Presidente da frente parlamentar em
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defesa da saúde, não estava presente no início da minha fala, mas
referia-me à Frente Parlamentar e à sua importância para a análise
dos recursos, não só do mínimo constitucional, que é um desafio para
nós. Estamos desafiados a encontrar o conceito adequado. A frente
parlamentar em defesa da saúde tem de conceituar que saúde
defendemos do ponto de vista da aplicação dos recursos, dos restos a
pagar e do futuro da proposta orçamentária. Isso incomoda os
Deputados de todos os partidos.

Poderemos contribuir muito mais para o Estado se criarmos outras
instituições e organizações com flexibilidade muito grande em sua
atuação em relação ao controle. A situação do País não nos permite
criar instituições dessa natureza. Se as que têm determinado
mecanismo de controle legal estão fragilizadas, não utilizam
adequadamente os recursos, como faremos novas instituições que
possam receber recursos públicos ao largo da Lei n° 8.666, sem
controle do Tribunal de Contas, sem a exigência clara e objetiva da
transparência da prestação de contas?

Do modo como a proposta veio, deixa muito a desejar, porque
fragiliza e facilita os mecanismos de desperdício, por um lado, e - tão
grave ou mais grave que o desperdício - os da corrupção, por outro.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem defeitos, precisa
sofrer correções importantes, mas tem realizado ações que merecem
ser ressaltadas. Quem acompanha nossos trabalhos tem ressaltado
essa atuação, que é exemplar e serve de modelo para o Brasil inteiro.
As audiências públicas são louváveis, assim como os simpósios e
debates que acontecem aqui, porque mantêm este espaço aberto
permanentemente, para a discussão de grandes questões de
interesse do Estado e do Brasil. Debatemos aqui inúmeras questões
importantes, com a participação da sociedade, em relação à saúde, à
educação, à segurança pública, ao transporte e ao saneamento
básico. Também já discutimos questões internacionais, como a ALCA.
São debates fundamentais que muitas vezes são desvalorizados, mas
que são da mais alta relevância. O que falta é sistematizarmos,
organizarmos melhor, transformarmos em projetos e em ações aquilo
que é discutido aqui, aquilo que debatemos nesta Casa e que
construímos coletivamente nos nossos seminários, simpósios e nos
grandes debates que estão sendo formulados.
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O Deputado Zé Mala (em aparte)- Ilustre Deputado, gostaria

apenas de acrescentar alguns pontos na discussão de V. Exa.
Embora ouvindo suas argumentações, vejo que, no Brasil, tanto as
OSCIPs quanto as OSs e as ONGs, na prática, ao longo dos anos,
têm complementado as ações do poder público municipal, estadual e
federal, sem o objetivo de substituir as ações dos Governos. Em todo
o Brasil, temos organizações que ajudam nas ações de saúde, nas
ações em favor dos idosos, das crianças e das crianças especiais. Na
verdade, as OSCIPs já existem. Elas apenas têm uma organização
diferente. Não se está inovando, e as OSCIPs, de forma alguma, irão
substituir os Estados em suas ações. Estamos apenas tornando as
coisas mais fáceis para que o Estado possa fazer parcerias com
essas entidades, a fim de que nos ajudem.

Penso que o País chegou à conclusão de que o Governo sozinho
não conseguirá implementar suas ações. Precisa de parcerias, tanto
que está tramitando projeto que trata de parcerias público-privadas.
São projetos muito bem anunciados pelo Governo Federal e pelo
Governo do Estado, e acredito que é possível criarmos uma legislação
para que o PPP vá também para os municípios. Os Governos têm
poucos recursos e necessitam de ajuda. Embora nas OSCIPs haja
previsão para remuneração de Diretores, a grande maioria das
organizações não governamentais é empreendida por voluntários que
ajudam o Governo em suas ações. Penso que esse é o objetivo do
projeto do Deputado Leonardo Quintão. E o que tem acontecido na
prática: tão-somente entidades querendo ajudar, complementar, em
um trabalho absolutamente voluntário, por todo o País.

Portanto, não existe a vontade de substituir o Estado nas suas
ações, mas de ajudá-lo, com trabalho de complementação. O projeto
aprovado no Congresso Nacional e a Lei Federal n° 9.790, juntamente
com essa proposta do Deputado Leonardo Quintão, contribuirão com
o poder público na sua árdua missão de melhorar a vida das pessoas.
As OSCIPs e as ONOs terão papel fundamental nesse trabalho. Esse
é o objetivo do projeto. Obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Agradecemos as palavras do
Deputado Zé Maia. O que existe hoje de organizações sociais,
entidades de utilidade pública e voluntariado, constitui um conjunto de
pessoas da mais alta boa-vontade, que estão dando contribuição
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importante para o nosso País. São de fato voluntários, que, no
caso das OSCIPs, podem ser remunerados. Poderemos transferir o
pessoal do Estado para as OSs, o que considero outra temeridade
para os servidores e para o Estado. Sempre que falamos em crise,
levanta-se a questão do funcionalismo público, que não tem carreira
nem salários suficientes. O que ganharemos com essa transferência?
Podermos avançar com a transferência do patrimônio e a flexibilização
do controle? Talvez isso possa ter algum significado, mas
consideramos que este não é o momento adequado para votar a
matéria, tendo em vista que existem outros problemas que poderiam
ser analisados e corrigidos. As nossas instituições de utilidade pública
são construídas, cada uma, com a sua lei específica. Em vez disso,
devemos elaborar uma única legislação que as regulamente,
estabelecendo critérios e caracterizando essas instituições no "estar
sendo", e não no "é". Ou seja, as pessoas votam um projeto de lei de
utilidade pública, e mesmo que essa instituição não cumpra as suas
finalidades, continua sendo de utilidade pública. Precisamos avançar
nesse sentido. Por isso devemos criar uma novidade a mais. Por
prudência e cautela, e em virtude do momento que estamos vivendo,
julgamos necessário amadurecermos a idéia e debatermos mais o
assunto.

A própria V Conferência Estadual de Saúde está condenando as
OSCIPs, preocupada com a transferência e com a criação dessas
organizações na lógica da privatização dos serviços de saúde, o que
agravará a situação.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* - Gostaria de solicitar a
V. Exa. que faça um estudo mais minucioso do projeto, porque ele
prevê a fiscalização do Tribunal de Contas, da Assembléia Legislativa
e do Poder Executivo. Também inova nesse aspecto, ao propor que
qualquer cidadão brasileiro possa requerer todas as informações
sobre as OSCIPs, como o seu balancete e notas fiscais. Dessa forma,
a sociedade também pode fiscalizar as organizações. Hoje, a lei não
permite que o cidadão fiscalize uma fundação e uma associação que
recebam repasses do Governo.

O projeto também inova, pois não permite a transferência do bem
público, o que hoje ocorre com as fundações, as OSs e as ONGS,
transferindo-o para a instituição privada. A previsão é de cessão de
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uso. A OSCIP recebe a transferência para que ajude o Governa a
prestar serviço, que pode ser em áreas como preservação do
patrimônio histórico, da cultura, da educação e da saúde.

Quando o projeto foi protocolizado, em fevereiro deste ano - Projeto
de Lei n° 8/2003 -, iniciamos a discussão, e todos tiveram a
oportunidade de analisá-lo e apresentar emendas. Inovamos em
várias áreas, entre elas as da inclusão do Ministério Público na
fiscalização, da participação dos conselhos - populares e instituídos
pela sociedade - em cada área de atuação da OSCIP, com a função
de aprovar e fiscalizar os projetos junto com o Governo.

A matéria merece ser estudada com maior profundidade. Não vamos
apenas debater ideologias. Parabenizo V.Exa. pela maneira que
coloca a visão governamental, podendo o Estado prestar todo o
serviço. Estou ciente de que o terceiro setor pode contribuir, e esse
projeto sela sua união com o Governo. Este, por meio daquele, ditará
as áreas deficitárias. O terceiro setor não chegará com pires na mão,
implorando ajuda. A partir de sua aprovação, o Governo indicará
áreas que necessitam de estudo, de preservação, e o convidará para
uma parceria; juntos prestarão serviços mais baratos para a
comunidade.

Estou, desde fevereiro, com as portas abertas para explicar a
inovação do projeto aos nobres companheiros e à sociedade. Mais
uma vez, solidarizo-me com V. Exa. pela preocupação. A fiscalização
vai além da atual legislação, pois o projeto fecha as brechas para as
pessoas de má-fé, que montam instituições para roubar impostos dos
cidadãos. De acordo com o projeto, qualquer cidadão, por meio de
requerimento encaminhado ao Governo, poderá solicitar todos os
balancetes, o repasse e a aplicação, o que hoje não é previsto em lei.
Vemos a denúncia de várias caixas-pretas em fundações que
recebem recursos públicos. Foi necessária a criação da Comissão
Especial da Santa Casa, para apurar as denúncias de caixa-preta.
Parabenizo-o, mais uma vez, por zelar, como eu, pela coisa pública.
Obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Agradeço a intervenção do
Deputado Leonardo Quintão. A preocupação que tenho é a de se criar
um outro setor sem se fazer a correção dessas graves distorções, que
estamos vendo em todos os setores. O desafio que nos é colocado,

rÃ



720
como entes públicos, representantes e defensores dos interesses
públicos, é corrigir as distorções que existem nos mais diferentes
setores da atividade neste Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs.
Deputados.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Considerando que não temos

número suficiente de Deputados neste Plenário para o
prosseguimento de nossos trabalhos, solicito a V. Exa. que encerre,
de plano, esta reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 6, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 88 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA
CAFEICULTURA MINEIRA, EM 30/1012003

As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto, 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 debater o tema "Cafés
Especiais": a produção de cafés especiais - o produtor, a indústria e o
comércio; o café orgânico - mercado, certificado de qualidade de
origem; a certificação do café convencional; a participação dos cafés
especiais no mercado; custo de produção e processamento: especiais
"versus" convencionais; entre outros tópicos atinentes ao tema. A
Presidência informa que se encontram presentes os seguintes
convidados: Sergio Cotrim D'Alessandro, Diretor-Presidente da
Associação de Cafés Especiais de Minas Gerais; Vanúzia Nogueira,
Consultora da Coocatrel; Rogério Daros, membro da ACOB e produtor
de café orgânico da Fazenda da Cachoeira, de Santo Antônio do
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Amparo; João Nelson Gonçalves Rios, Coordenador de
Agroqualidade do IMA e Secretário Executivo do Certicafé; Paulo Lima
Pêgas, do Centro de Assessoria Sapucaí; José Alberto de Alvim
Braga, Assessor do Secretário Executivo do PROCON - Estadual;
Rodrigo de Almeida Pontes, Presidente da SMEA; Carlos Alberto
Gonçalves, da área de mercadologia e estratégia do CEPEAD-UFMG;
Marcelo de Pádua Felipe, Coordenador Técnico da EMATER; e Célio
Gomes Floriani, Diretor-Presidente da CASEMG. Registra-se a
presença do Deputado Paulo Piau, que assume a presidência dos
trabalhos e concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
relator da Comissão, para suas considerações iniciais. Logo após, a
Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados os seguinte
requerimentos: de autoria dos membros da Comissão (2), em que
solicitam seja enviado ofício ao Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, solicitando a liberação imediata de recursos para o
financiamento do custeio da manutenção das lavouras de café não
abrangidas pelo PRONAF, e em que solicitam seja enviada à direção
geral desta Casa a sugestão de que se coloquem critérios de
qualidade para a compra do café que é servido na Assembléia
Legislativa, conforme as especificações fornecidas pelo IMA; dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Laudelino Augusto solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e aos Secretários de
Estado da Fazenda e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para
se ultimarem ações, no âmbito da comissão de trabalho anunciada
pelo Governador do Estado, com o propósito de avaliar e adotar
urgentes medidas em favor da cafeicultura mineira, especialmente no
que diz respeito à legislação tributária e à ação fiscal do Estado; de
autoria do Deputado Paulo Piau (2) em que solicita seja o Amauri
Artmos da Mata, Promotor de Justiça do PROCON - Estadual,
convidado para a reunião do próximo dia 13/11/2003; e em que
solicita seja enviado ofício às Assembléias Legislativas dos Estados
de São Paulo, do Espírito Santo, do Paraná, da Bahia e de Rondônia,
Estados produtores de café, sugerindo a instalação de comissões
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especiais para discussão da cafeicultura, a exemplo de Minas
Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - José Henrique -

Laudelino Augusto - Luiz Humberto Carneiro.	-
ATA DA 27 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 5/11/2003
As 10horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Mauro Lobo, Chico Simões, Doutor Viana, José
Henrique, Sebastião Helvécio, Dm15 Pinheiro (substituindo este ao
Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do PL), membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Adalclever Lopes, Antônio Júlio, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva,
Ivair Nogueira, Leonardo Moreira e Sargento Rodrigues, Jô Moraes e
Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Chico Simões, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o Projeto de Lei n o 679/2003 e as
conseqüências de sua aplicação para o setor de distribuição de
combustíveis. Após, transforma esta parte da reunião em reunião
especial e convida os Srs. Alísio Vaz, Diretor da Defesa e da
Concorrência; César Guimarães, Consultor do SINDCOM,
representando o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de
Combustíveis e de Lubrificante; Paulo Miranda, Presidente da
MINASPETRO; Rogério de Araújo Sacchi, Luiz Eduardo Dutra
Rodrigues e lbrahim Mokarzel Júnior, da Locktron Indústria e
Comércio Ltda.; Paulo César de Carvalho, Gerente Nacional de
Engenharia da Shell do Brasil S.A.; Amauri Artimos da Mata,
Secretário do PROCON Estadual; Vínícius Antunes Costa, Diretor
Comercial da Ale Combustíveis S.A., e Marcial Vieira de Souza,
Promotor de Justiça, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Atendendo
a requerimento do Deputado Chico Simões, aprovado pela Comissão,
o Presidente retira da pauta todos os projetos. Passa-se a 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Chico Simões, em que solicita a formação de um grupo de
trabalho com a participação de representantes do Ministério Público,
da Receita Estadual, da ANP, do IPEM, do Sindicato dos
Distribuidores, do Sindicato dos Revendedores e do PROCON, para
subsidiar a elaboração do parecer sobre o Projeto de Lei n° 679/2003.
Registra-se a presença dos Deputados Djalma Diniz, Irani Barbosa e
Alencar da Silveira Jr. 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, 5 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - José Henrique - Jayro

Lessa - Sebastião Helvécio.
ATA DA i oa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE, EM 5/11/2003
Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Neider
Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
as propostas do Centro Mineiro de Toxicomania por ocasião dos 20
anos de sua criação. O Presidente destina essa parte da reunião a
ouvir os seguintes convidados: Srs. Cristiano Canêdo, Diretor de
Ensino e Pesquisa da FHEMIG; José Elias Murad, Subsecretário
Estadual Antidrogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes; Sra. Ana Regina Machado, Diretora-Geral do
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Centro Mineiro de Toxicomania; Sr. Fábio Marques de Oliveira,
representante dos pacientes do Centro Mineiro de Toxicomania; Sra.
Ana Beatriz Tiago Reis, representante dos funcionários da área
administrativa do Centro Mineiro de Toxicomania; e Sr. Fernando
Grossi, médico do Centro Mineiro de Toxicomania, os quais são
convidados a tomar assento á mesa. A Presidência registra a
presença da Vereadora Neila Batista. O Presidente, autor do
requerimento que motivou o convite, faz as suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fabim Sawan - Carlos Pimenta - Célio

Moreira.
ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 5/11/2003
As 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Mauro Lobo, Jayro Lessa, Chico Simões, José
Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Adaiclever Lopes, Antônio
Carlos Andrada, Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon Meio, Dinis
Pinheiro, Fábio Avelar, Gilberto Abramo, Luiz Humberto Carneiro,
Olinto Godinho, Pastor George, Paulo Piau, Rogério Correia, Sargento
Rodrigues, Weliton Prado e a Deputada Jô Moraes. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do
Sr. Júlio Coelho Pallone, Gerente da Agência Gutierrez da CEF,
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 4111/2003. O Presidente
acusa o recebimento dos Projetos de Lei n°s 288 e 295/2003, no 1°
turno, e comunica que designou o Deputado Doutor Viana para relatá-
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los. Registra-se a presença, nas galerias, dos Srs. José dos Reis,
Prefeito Municipal de Itabirinha; Ageu Dinis, Prefeito Municipal de
Central de Minas; Hiron Cândido, Prefeito Municipal de São João do
Manteninha; José Batista, Vereador à Câmara Municipal de São João
do Manteninha; Rui Martins Alves Pereira, da Associação dos
Profissionais de Educação Física de Minas Gerais, e Carlos Alberto
Camilo, do Conselho Regional de Educação Física. Passa-se à la
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente faz retirar da pauta os Projetos de Lei n os 1.006 a 1008 e
1.018/2003, por não cumprirem pressupostos regimentais; e o Projeto
de Lei n° 679/2003, para ser apreciado na próxima reunião. Na fase
de discussão do Projeto de Lei n° 1.078/2003, foram apresentadas
propostas de emendas dos Deputados Célio Moreira, Olinto Godinho
e Antônio Júlio. Encerrada a discussão, foram apresentados os
seguintes destaques: os pareceres do relator sobre a Emenda n° 35
(autor: Deputado Pastor George); às Emendas n os 15, 24, 27 e 49
(autor: Deputado Weliton Prado) e à Emenda n° 17 (autor: Deputado
Adalclever Lopes). O destaque aos arts. 1° e 6 0 do Substitutivo n° 2,
da Comissão de Fiscalização Financeira, foi solicitado pelo Deputado
Chico Simões. Atendendo-se a requerimento do Deputado Mauro
Lobo, aprovado pela Comissão, é adiada a votação do parecer sobre
emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 1.078/2003.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 481 e

837/2003 com a Emenda n 01 (relator: Deputado Mauro Lobo); 542,
836 e 568/2003, este na forma do vencido no 1° turno (relator:
Deputado José Henrique); pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos
de Resolução n

o
s 1.150/2003 (relator: Deputado Jayro Lessa);

1.151/2003 (relator: Deputado Sebastião Helvécio), registrando-se
voto contrário do Deputado Chico Simões; Projeto de Lei
Complementar n° 3612003 na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão
de Administração Pública, com as Emendas n

o
s 2 a 5; e pela rejeição

do Substitutivo n° 1, da Comissão de Segurança Pública, e da
Emenda n° 1, da Comissão de Administração Pública (relator:
Deputado Sebastião Helvécio, assumindo a Presidência, neste
instante, o Deputado Jayro Lessa); e pela aprovação, no 1° turno, dos
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Projetos de Lei nos 43/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Mauro Lobo);
674/2003 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Chico Simões);
157/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Administração Pública (relator: Deputado José Henrique); 273/2003 na
forma do Substitutivo n° 2 e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Ermano
Batista); 410/2003 na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, e pela rejeição do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Chico Simões), registrando-se voto
contrário do Deputado Mauro Lobo; 473/2003 na forma do Substitutivo
n° 2, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, com
as Emendas n°5 1 a 3 e pela rejeição do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); 540/2003 na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Ermano
Batista); 629/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro Lessa) e
932/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Mauro Lobo, em virtude
de redistribuição) e pela rejeição do Projeto de Resolução n° 765/2003
(relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se à 2a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O Requerimento n° 1.757/2003 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Rogério
Correia, autor da proposição. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
amanhã, às 16 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - Jayro Lessa - Mauro

Lobo - José Henrique - Chico Simões - Sebastião Helvécio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

10/2003

ri



727
Comissão de Participação Popular

Relatório
Por meio da Proposta de Ação Legislativa n° 10/2003, a Cáritas

Diocesana de Januária solicita à Comissão de Ação Popular a
realização de audiência pública nesse município para discutir a
situação de degradação ambiental da bacia hidrográfica do rio
Pandeiros.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/10/2003, a proposta foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer nos termos do art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A grave situação de degradação ambiental da grande maioria dos

rios mineiros não é novidade para aqueles que lidam com a questão.
Infelizmente, o assunto é recorrente nos meios de comunicação,
especializados ou não, nos casos de acidentes e agressões, como os
dos rios Pomba, no início deste ano, e São Francisco, mais
recentemente, na região de Lagoa da Prata.

A Assembléia Legislativa tem se mostrado sensível ao problema nos
últimos anos, haja vista a realização de diversas ações em prol das
águas, como o Movimento Minas em Defesa das Aguas, lançado em
2001, e os Seminários Legislativos Aguas de Minas 1 e II, promovidos
em 1993 e 2002, respectivamente, todos com ampla participação dos
segmentos governamentais e da sociedade civil mais diretamente
envolvidos com a utilização dos recursos hídricos. Nesses encontros,
além de se promover um diagnóstico da situação desse bem público,
essencial à vida, são colhidos subsídios para as ações legislativas e
executivas. São exemplos de resultados desses encontros as Leis nos
11.504, de 1994, e 13.199, de 1999, que estabeleceram a Política
Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos.

Foi com pesar que recebemos a notícia de que é crítico o estado do
rio Pandeiros e de sua bacia hidrográfica, um dos sítios de rara beleza
de Minas e reconhecido criatório natural de diversas espécies da
bacia do São Francisco. O parlamento mineiro já demonstrou, em
passado recente, sua preocupação com a manutenção das condições
ecológicas daquele rio. Foram editadas duas leis que visavam garantir
proteção especial àquele ecossistema: a Lei n° 10.629, de 1992, que
cria o conceito de rio de preservação permanente e declara o rio
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Pandeiros como tal, e a Lei n° 11.901, de 1992, que declara de
proteção ambiental as áreas de interesse ecológico situadas na bacia
hidrográfica do rio Pandeiros.

A denúncia que agora nos chega, por meio do pedido de realização
de audiência pública da Cáritas Diocesana de Januária para debater a
situação de degradação do rio Pandeiros, causa-nos perplexidade e
merece resposta imediata. Esta Comissão não pode se omitir diante
de fato tão grave. E necessário envolver nessa discussão,
primeiramente, a Comissão de Meio Ambiente, sempre atuante
nesses casos, bem como os órgãos governamentais e os segmentos
organizados da sociedade civil ligados à questão das águas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 10/2003 com a realização, em data oportuna, de uma
audiência pública na cidade de Januária, promovida por esta
Comissão, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Mauro

Lobo - Leonardo Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.041/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

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

declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba
Unidos da Vila Mendes - GRESUVM -, com sede no Município de
Varginha.

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

Fundamentação
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Mendes -

GRESUVM - é entidade civil sem fins lucrativos, que busca
desenvolver um importante trabalho sociocultural, incentivando
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atividades educacionais, desportivas e de lazer, voltadas
especialmente para crianças e adolescentes. Merece destaque a
promoção de cursos e palestras nas áreas artística e sociocultural, no
intuito de melhorar a qualidade de vida da comunidade em que está
inserida.

Saliente-se, por oportuno, que seus Diretores e Conselheiros não
são remunerados pelo exercício de suas funções e que ela não
distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou
mantenedores, sob nenhuma forma. Ademais, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será doado a instituição
congênere.

Pelo que foi exposto, consideramos o GRESUVM plenamente
habilitado a receber o título de utilidade pública.

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

pela aprovação do Projeto de Lei n°1.041/2003.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 2003.
Leonídio Bouças, relator.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 11 A 51 AO PROJETO DE LEI
N° 1.078/2003

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138 do Regimento Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Chefe do Poder Executivo, o projeto de lei em epígrafe

altera a Lei n°6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária
do Estado e dá outras providências.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade
com as Emendas n os 1 a 4, que apresentou.

Atendendo-se a requerimento do Deputado Rogério Correia e
outros, aprovado em Plenário, a proposição foi encaminhada às
Comissões de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de
Segurança Pública.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou por
sua aprovação com as Emendas n os 1 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, e as Emendas n os 5 a 8, que apresentou.

A Comissão de Segurança Pública opinou por sua aprovação com
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as Emendas n

o
s 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça; as

Emendas n os 5 a 8, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, e as Emendas n°5 9e 10, que apresentou.

Esta Comissão, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou, e pela rejeição das
Emendas n

o
s 5 e 8, da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte, esclarecendo que, com a aprovação do Substitutivo n° 1,
ficariam prejudicadas as Emendas n

o
s 1 a 4, da Comissão de

Constituição e Justiça, e as Emendas n°5 9 e 10, da Comissão de
Segurança Pública.

Encerrada a discussão em 1° turno, foram apresentadas em Plenário
as Emendas n

o
s 11 a 51, dos Deputados Weliton Prado, Adalclever

Lopes, Rogério Correia, Célio Moreira, Chico Simões, Sargento
Rodrigues, Sebastião Navarro Vieira, Paulo Piau, Antônio Júlio,
Gilberto Abramo e Pastor George.

Durante a discussão foram apresentadas novas emendas, não
acatadas pela relatoria. Entretanto, foram verificadas algumas
incorreções no avulso, e o relator da matéria apresentou nova redação
do parecer com as devidas correções.

Fundamentação
As Emendas n os 11, 12, 15 a 19, 21, 29, 30 e 47 dispõem sobre a

cobrança da Taxa de Segurança Pública pelo Serviço Potencial de
Extinção de Incêndio, no que se refere às questões relativas à
incidência, vinculação dos recursos, base de cálculo e isenção.

A Emenda n° 11, do Deputado Célio Moreira, propõe a determinação
do valor referente à Taxa de Serviço Potencial de Extinção de
Incêndio com base no Fator de Graduação de Risco, em razão do
grau de risco de incêndio na edificação, conforme a seguinte escala:
a) carga de incêndio especifica até 3001V11J1m 2: 0,25; b) carga de
incêndio específica de 301 a 2000MJ/m 2 : 2,00; c) carga de incêndio
específica acimade 2001 MJ/m 2 : 3,00.

A Emenda n° 12, do Deputado Sargento Rodrigues, propõe a
criação do Fundo Estadual de Segurança Pública, ao qual reverterão
as receitas provenientes da arrecadação da Taxa de Segurança
Pública prevista nas Tabelas 6, M e D, vinculando sua aplicação ao
Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar e à Secretaria de Defesa Social,
respectivamente.
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A Emenda n° 15, do Deputado Weliton Prado, e a Emenda n° 21,

do Deputado Rogério Correia, propõem a supressão de dispositivos
do projeto que tratam da Taxa de Serviço Potencial de Extinção de
Incêndio, por considerá-la inconstitucional.

A Emenda n° 16, do Deputado Adalclever Lopes, propõe a
instituição da Taxa de Segurança Pública pela utilização potencial do
serviço de extinção de incêndios, nos municípios que se utilizam dos
serviços de unidade do Corpo de Bombeiros Militar, na forma do
regulamento.

A Emenda n° 17, do Deputado Adalclever Lopes, propõe a
vinculação das receitas provenientes da arrecadação da Taxa de
Segurança Pública, prevista nas Tabelas B, D e M, anexas à Lei n°
6.763, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Civil e à Polícia Militar de
Minas Gerais, respectivamente, vedada a utilização dos recursos para
pagamento de vencimentos e outros encargos.

A Emenda n° 18, do Deputado Adalclever Lopes, propõe a isenção
da Taxa de Serviço Potencial de Extinção de Incêndio para as
edificações residenciais privativas unifamiliares, localizadas em
regiões de concentração de baixa renda, na forma em que dispuser o
regulamento.

A Emenda n° 19, do Deputado Adalclever Lopes, acrescenta
dispositivo ao art. 113 da Lei n° 6.763, de 1975, propondo a aplicação
dos recursos oriundos da Tabela B, anexa à referida lei, no Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, vedada sua utilização para
pagamento de despesas de pessoal e encargos.

A Emenda n° 29, do Deputado Chico Simões, acrescenta dispositivo
ao art. 117 da Lei n° 6.763, de 1975, propondo a aplicação dos
recursos oriundos da Tabela D, anexa à referida lei, na Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais, na proporção de 70% em despesas de
custeio e 30% em despesas de capital.

A Emenda n° 30, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, propõe a
vinculação dos recursos provenientes da Taxa de Segurança Pública,
referentes aos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar,
aos municípios onde a receita foi gerada e que tenham unidade do
Corpo de Bombeiros.

A Emenda n° 47, do Deputado Dinis Pinheiro, propõe nova redação
e acréscimo de dispositivos ao Substitutivo n° 1, estabelecendo novos

rs



732
critérios de isenção da Taxa de Segurança Pública pelo Serviço
Potencial de Extinção de Incêndio.

Esta Comissão entende que as alterações contempladas no
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, aperfeiçoam a sistemática de instituição e
cobrança da Taxa de Segurança Pública pelo Serviço Potencial de
Extinção de Incêndio, razão pela qual não acolhe as Emendas n

o
s 11,

15, 16 e 18. Porém, concorda que são necessárias algumas
adequações, em especial nas questões relativas à isenção e à
vinculação da taxa, de forma a aprimorar a proposição.

A reforma administrativa empreendida pelo Executivo, ao criar a
Secretaria de Defesa Social, dentro da qual coexistem a Polícia
Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil, teve como
objetivo unificar a política de segurança pública do Estado e submetê-
la ao comando de um único órgão, a quem compete decidir sobre a
forma mais eficiente de destinação e aplicação dos recursos
arrecadados com a Taxa de Segurança Pública. Nesse contexto, não
há que se falar em destinação de recursos direta aos órgãos
subordinados à Secretaria.

Porém, no que diz respeito aos recursos arrecadados com a Taxa
de Segurança Pública pelo Serviço Potencial de Extinção de Incêndio,
taxa esta criada com o objetivo específico de atender à demanda por
investimentos do Corpo de Bombeiros Militar, cabe deixar expressa na
norma jurídica a aplicação desses recursos em investimentos na
fração do Corpo de Bombeiros Militar sediada no município onde a
receita foi gerada.

Por esta razão, esta Comissão está contemplando a Emenda n° 30
no Substitutivo n°2, que apresenta.

As Emendas n
o
s 12, 17, 19 e 29 não foram acolhidas pela

Comissão.
Com relação à isenção da Taxa de Segurança Pública pelo Serviço

Potencial de Extinção de Incêndio, esta Comissão acolhe a Emenda
n° 47, que está sendo parcialmente contemplada no Substitutivo n° 2,
por entender que o critério proposto pela emenda para se conceder
isenção da taxa, no que se refere à exclusão das edificações situadas
em municípios pertencentes à Região Metropolitana onde não exista
unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar, combinado com o
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critério proposto no Substitutivo n° 2, que isenta os municípios cujo
PIB por habitante tenha sido igual ou inferior à metade da média do
Estado, aprimora a proposição.

As Emendas nos 13, 14, 25 a 28, 32, 33 e 50 propõem alterações
nas Tabelas B, O e M do projeto.

As Emendas n
o
s 13 e 14, do Deputado Weliton Prado, propõem

suprimir dispositivos das Tabelas B e M do projeto, que tratam da
cobrança de taxa por atendimentos a quaisquer ocorrências pelo
Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar de Minas Gerais, em que o
interesse particular se sobreponha ao interesse público.

A Emenda n° 25, do Deputado Weliton Prado, propõe suprimir
dispositivo do projeto que cria a taxa de credenciamento ou
revalidação anual de habilitação para despachante.

A Emenda n° 26, do Deputado Weliton Prado, pretende suprimir o
subitem 1.2.8 da Tabela M, constante do art. 7 0 do projeto, que
autoriza a cobrança de taxa pela cópia ou autenticação de folha de
Boletim de Ocorrência.

A Emenda n° 27, do Deputado Weliton Prado, propõe suprimir
dispositivos do projeto que prevêem a cobrança da taxa de
licenciamento anual de veículo e seu desconto para as empresas
locadoras de automóveis.

A Emenda n° 28, do Deputado Weliton Prado, propõe suprimir o
subitem 1.2.7 da Tabela M, constante do art. 7 0, que autoriza a
cobrança de certidões de qualquer natureza, ressalvados os casos de
gratuidade, previstos no § 20 do art. 40 da Constituição do Estado.

A Emenda n° 32, do Deputado Rogério Correia, propõe a redução
dos valores relativos a taxa cobrada pelo serviço de segurança
preventiva em eventos que envolvam reunião ou aglomeração de
pessoas, constantes nas Tabelas B e M do projeto.

A Emenda n° 33, do Deputado Rogério Correia, propõe a supressão
de dispositivos constantes nas Tabelas B e M do projeto, que dispõem
sobre a cobrança da Taxa de Segurança Pública para a realização de
vistoria prévia em eventos de qualquer natureza, com emprego de
policial ou bombeiro militar e veículos operacionais.

A Emenda n° 50, do Deputado Gilberto Abramo, propõe suprimir o
item 8 da Tabela D, que dispõe sobre a Taxa de Expediente pela
emissão e expedição de cédula de identidade, retificação de nome,
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baixa e cancelamento de notas a pedido do interessado.

Esta Comissão não acolhe essas emendas por entender que as
medidas propostas no Substitutivo n° 1 no que se referem às taxas
constantes nas Tabelas B, D e M, atendem aos interesses do Estado,
ao transferirem para o contribuinte o ônus pelos serviços prestados
por órgãos públicos, nas situações em que o interesse particular se
sobrepõe ao interesse público.

Com relação à cobrança da taxa de licenciamento anual de veículo e
seu desconto para as empresas locadoras de automóveis, este relator
entende que as razões expostas no parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária são suficientes para justificar
a medida.

A Emenda n° 26 já foi contemplada no Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

As Emendas n os 24, 34 a 36, 40 e 41 tratam de questões relativas à
isenção de tributos estaduais.

A Emenda n° 24, do Deputado Weliton Prado, propõe suprimir o
inciso II do art. 11 do projeto, para que seja mantido o art.1 0 da Lei n°
14.136, de 2001, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas
sobre a segunda via de documentos furtados ou roubados.

A Emenda n° 34, do Deputado Pastor George, propõe acrescentar
dispositivo à Lei no 6.763, de 1975, isentando da Taxa Judiciária as
ações de interesse de partido político e de templos de qualquer culto.

Emenda n° 35, do Deputado Pastor George, propõe acrescentar
dispositivo à Lei n° 6.763, concedendo isenção do ICMS aos templos
de qualquer culto, nas contas telefônicas, de energia elétrica, de água
e de gás.

A Emenda n° 36, do Deputado Gilberto Abramo, propõe conceder
isenção do ICMS na aquisição de veículo por pessoa portadora de
deficiência ou que tenha, sob sua guarda, pessoa deficiente ou maior
de 60 anos.

A Emenda n° 40, do Deputado Gilberto Abramo, propõe acrescentar
dispositivo ao projeto isentando do pagamento da Taxa de Expediente
a pessoa física que comprovar estado de pobreza.

A Emenda n° 41, do Deputado Gilberto Abramo, propõe conceder
isenção da Taxa de Expediente, prevista nos subitens 2.6, 2.30 e 2.39
e no item 3 da Tabela A, anexa à Lei n° 6.763, às microempresas.
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Esta Comissão entende que as emendas que propõem a isenção

de taxas, ainda que justificáveis em alguns casos específicos, são
inoportunas, em razão da realidade fiscal vivida pelo Estado. No
momento, o Poder Executivo vem concentrando esforços no
aperfeiçoamento dos mecanismos de arrecadação e fiscalização dos
tributos estaduais, razão pela qual encaminhou a esta Casa o projeto
de lei que ora analisamos.

No entanto, no que se refere à Emenda n° 34, que propõe a isenção
da Taxa Judiciária aos partidos políticos e aos templos de qualquer
culto, este relator entende que a emenda deve ser acolhida, pois a
legislação vigente já contempla a isenção das demais taxas estaduais
aos partidos políticos e aos templos de qualquer culto.

No caso específico da Emenda n° 24, que propõe a volta da isenção
do pagamento de taxas sobre a segunda via de documentos furtados
ou roubados, este relator entende que o fim da isenção nesse caso
vem coibir abusos observados, com prejuízo ao erário, quando do
requerimento de 2' via de carteira de identidade.

As emendas que propõem a isenção do ICMS, além de inoportunas,
carecem de convênio aprovado pelo Contaz e do atendimento ao
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere à
renúncia de receitas.

Pelas razões expostas, não acolhemos as emendas apresentadas,
com exceção da Emenda n° 34, que está sendo contemplada no
Substitutivo n° 2.

As Emendas nos 23 e 44 acrescentam dispôsitivos à Lei n° 6.763, de
1975, que dispõem sobre questões não contempladas no projeto.

A Emenda n°23, do Deputado Adalclever Lopes, propõe acrescentar
à Lei n° 6.763, dispositivos que tratam do uso eventual, ou não, de
bens móveis de domínio ou propriedade do Estado.

A proposta apresentada pela emenda foi parcialmente contemplada
no Sustitutivo n° 1, no que se refere à criação da Taxa de
Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das
Rodovias. As demais questões relativas ao uso de bens imóveis de
domínio ou propriedade do Estado, constantes na emenda, merecem
uma análise mais apurada, e é recomendável que sejam tratadas no
Projeto de Lei n° 5, do Deputado Adalclever Lopes, proposição que se
encontra em tramitação nesta Casa. Por essas razões, não
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acolhemos a emenda apresentada.

A Emenda n° 44, do Deputado Paulo Piau, propõe acrescentar
dispositivo à Lei n° 6.763, autorizando o Executivo a reduzir para até
12% a carga tributária nas operações internas com tubos e conexões
de PVC.

A concessão de benefício fiscal requer a análise, por parte da
Secretaria da Fazenda, do impacto da medida sobre a receita do
Estado, de forma a atender ao disposto na Lei de Responsabilidade
Fiscal. Por esta razão, este relator não acolhe a emenda apresentada.

As demais emendas apresentadas propõem alterações em
dispositivos diversos do projeto.

As Emendas n
os 20, 43 e 51 propõem alterações relativas à Taxa

Judiciária.
A Emenda n° 20, do Deputado Rogério Correia, propõe suprimir o

art. 60 do projeto, que dá nova redação à Tabela J, anexa à Lei n°
6.763, de 1975.

A Emenda n° 43, do Deputado Gilberto Abramo, propõe suprimir
dispositivo do projeto que dispõe sobre a atualização pela UFEMG
dos valores referentes à Taxa Judiciária.

A Emenda n° 51, do Deputado Chico Simões, propõe suprimir a
expressão "competência da vara" do art. 104 da Lei n° 6.763,
integrante do art. to do projeto.

O Substitutivo n° 1, apresentado na Comissão de Fiscalização
Financeira, propõe a reformulação completa da Tabela J. O critério
adotado na definição da base de cálculo da taxa, com base no valor
da causa combinado com a competência da vara, visa promover uma
distribuição mais justa das taxas, privilegiando as varas de justiça que
tratam de questões ligadas ao exercício da cidadania. Por essa razão,
não acolhemosas emendas apresentadas.

A Emenda n° 22, do Deputado Rogério Correia, propõe suprimir o §
20 do art. 114 da Lei 6.763, integrante do art. 3 0 do projeto, que
autoriza o Poder Executivo a reduzir em até 50% o valor da taxa de
renovação e licenciamento anual de veículo.

Esta Comissão não acolhe esta emenda pela mesma razão
apresentada para o não-acolhimento da Emenda n° 27.

A Emenda n° 31 do Deputado Antônio Júlio, propõe suprimir o art.
13 do Substitutivo n° 1, que inclui os Cartórios de Registro Civil de
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Pessoas Naturais, de Registro de Distribuição de Protestos e
Títulos e os Tabetionatos de Notas e de Protestos de Títulos no rol
das instituições obrigadas a fornecer informações à Secretaria da
Fazenda, quando requeridas pela autoridade competente, na
existência de ação fiscal.

A medida proposta no Substitutivo n° 1 vem atender às sugestões do
relatório final da CPI dos cartórios, aprovado nesta Casa, em que
constam recomendações à Secretaria da Fazenda para a adoção de
meios mais efetivos para o aprimoramento da fiscalização.

Porém, entendemos a preocupação do autor da emenda, razão pela
qual propõe dar nova redação ao dispositivo, constante do Substitutivo
n°2.

A Emenda n° 37, do Deputado Gilberto Abramo, propõe estender a
redução da taxa de que trata o subitem 4.8 da Tabela D do projeto aos
veículos destinados exclusivamente ao transporte escolar.

Esta Comissão não acolhe esta emenda por entender que a
finalidade do benefício de redução da taxa de que trata o subitem 4.8
da Tabela D, contemplado no projeto, foi a proteção da economia
mineira no que se refere especificamente à atividade de locação de
veículos, em relação à guerra fiscal promovida por outras unidades da
Federação, o que não se verifica na atividade de transporte escolar.

A Emenda n° 38, do Deputado Gilberto Abramo, propõe a redução
da multa pela falta de recolhimento ou recolhimento insuficiente ou
intempestivo da Taxa Judiciária, de 20% para 5%, juntamente com a
conta de custas.

O Substitutivo n° 1 propõe a padronização do percentual das multas
relativas às taxas estaduais em 50%. O percentual de 20%, disposto
na legislação vigente, é considerado insuficiente para inibir o
inadimplemento das obrigações relativas às taxas estaduais, que seria
agravado com a redução da multa para 5% Por esta razão, não
acolhemos a emenda apresentada.

A Emenda n° 39, do Deputado Gilberto Abramo, propõe dar nova
redação ao art. 96 da Lei n° 6.763, dispondo que a Taxa de
Expediente será exigida antes da prática do ato ou da assinatura do
documento, salvo quando se tratar de Taxa pelo Serviço Potencial de
Extinção de Incêndio e de taxa pela expedição de Boletim de
Ocorrência.
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A taxa pela expedição de Boletim de Ocorrência não consta do

Substitutivo n° 1, apresentado na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. A Taxa pelo Serviço Potencial de Extinção
de Incêndio constitui uma espécie do género Taxa de Segurança
Pública, que não se confunde com a Taxa de Expediente, a que o
autor se refere na referida emenda. Em relação à Taxa de Segurança,
Pública pelo Serviço Potencial de Extinção de Incêndio, prevista no
item 2 da Tabela B, o Substitutivo n° 1 prevê, no inciso III do art. 118,
que o regulamento disporá sobre a forma e o prazo de seu
pagamento. Por essa razão, esta Comissão não acolhe a emenda
apresentada.

A Emenda n° 42, do Deputado Gilberto Abramo, acrescenta
dispositivo ao projeto estabelecendo a obrigatoriedade da publicação
trimestral, por parte do Executivo, de demonstrativo da arrecadação e
da destinação de todas as taxas a que se refere o projeto.

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, contempla dispositivo semelhante, porém
estabelece a periodicidade mensal para a disponibilização, pela
Internet, do referido demonstrativo. No entanto, esta Comissão
entende que esse prazo deve ser estendido e propõe, no Substitutivo
n° 2, a periodicidade quadrimestral para o cumprimento da obrigação.
Por essa razão, esta Comissão não acolhe a emenda apresentada.

A Emenda n° 45, do Deputado Rogério Correia, propõe a
substituição da expressão UFEMG, constante do projeto, pelo termo
"reais" e a revogação do art. 224 da Lei n°6.763, de 1975.

A manutenção da UFEMG como unidade de atualização monetária,
introduzida pela Lei n° 14.136, de 2001, impõe-se como medida
importante de gestão financeira das contas públicas, adotada pela
grande maioria das unidades da Federação, razão pela qual não
acolhemos esta emenda.

A Emenda n° 46, do Deputado Rogério Correia, suprime dispositivo
do projeto que trata da redução para até 12% da carga tributária nas
operações internas com veículos automotores. Esta Comissão não
acolhe esta emenda, pois a redução da carga tributária proposta no
projeto visa tão-somente adequar a legislação mineira à prática, uma
vez que tal redução já vem sendo aplicada em Minas Gerais,
autorizada por decreto do Poder Executivo. Cabe ressaltar que as



739
demais unidades da Federação já vêm aplicando a alíquota de
12% nas operações com veículos automotores.

A Emenda n° 48, do Deputado Weliton Prado, suprime do projeto
dispositivo que cria a taxa pelo processamento de desconto, a título
de consignação facultativa, efetuado em folha de pagamento de
servidores da ativa, aposentados e pensionistas da administração
direta, autarquias e fundações vinculadas ao Poder Executivo, em
favor do consignatário, no valor de 1%.

O desconto em folha relativo a pagamento de empréstimos ou
aquisição de bens e serviços por servidores da administração pública
estadual representa vantagem inequívoca para as instituições
financeiras ou comerciais, que têm assegurado o cumprimento das
obrigações contraídas pelos servidores, com absoluta pontualidade e
baixo risco.

Porém, esta Comissão entende que a taxa de 1%, proposta no
Substitutivo n° 1, deve ser revista, pois não há como impedir o
repasse do custo da taxa ao tomador do empréstimo, por parte das
instituições financeiras. Dessa forma, a medida, em última instância,
representaria um ônus para o servidor e anularia a vantagem referente
à redução da taxa de juros da operação financeira, decorrente do
baixo risco da operação. Por essa razão, acolhemos a referida
emenda, que está sendo contemplada no Substitutivo n° 2, que
apresentamos.

A Emenda n° 49, do Deputado Weliton Prado, estabelece o valor de
R$1,249 para a UFEMG, a vigorar no exercício de 2004. Esta
Comissão não acolhe a emenda por entender que a medida implica
prejuízo à administração pública, uma vez que a Lei do Orçamento
Anual proposta para o exercício de 2004 contempla o ajuste da
UFEMG pelo critério vigente, qual seja, a variação do IGP-Dl.

Cabe esclarecer que, quando o projeto tramitou nesta Comissão, no
1° turno, o relator da matéria, juntamente com a Deputada Lúcia
Pacífico, propôs a criação da taxa relativa ao serviço de consolidação
e atualização de dados cadastrais, emissão e processamento de
documento de arrecadação, por qualquer meio, do DPVAT e da taxa
pelo fornecimento de dados cadastrais atualizados de proprietário de
veículo automotor, por qualquer meio, para fins de cobrança do
DPVAT. Tais taxas foram incorporadas ao Substitutivo n° 1 e
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aperfeiçoadas por meio do Substitutivo n°2.

Da mesma forma, as taxas propostas pelo relator da matéria, no
Substitutivo n° 1, pela prestação de serviços às sociedades
seguradoras beneficiadas pelo DPVAT, referentes ao serviço de
atendimento de urgência nos hospitais públicos do Estado às vítimas
de acidentes de trânsito cobertos pelo referido seguro, e pelo serviço
operacional de resgate e atendimento pré-hospitalar do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, em casos de acidentes de trânsito
com vítimas, cobertos pelo DPVAT, foram aprimoradas no Substitutivo
n°2.

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

1.078/2003 na forma do Substitutivo n° 2, que apresentamos, e pela
rejeição das Emendas nos 11 a 33, 35 a a 47, e 49 a 51.

Esclarecemos que, com a aprovação do Substitutivo n° 2, ficam
prejudicadas as Emendas n

o
s 34 e 48, por terem sido contempladas

no substitutivo, e as Emendas nos 18 e 26.
SUBSTITUTIVO N°2

Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária no Estado, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

com as seguintes alterações:
"Art. 12-...
§ 28 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas com veículos
automotores.

§ 29 - A redução a que se refere o § 28 deste artigo poderá ser
condicionada à retenção e ao recolhimento do imposto por
substituição tributária, relativamente às operações subseqüentes,
ressalvadas as seguintes hipóteses:

- recebimento pelo importador de veículo importado do exterior;
II - saída promovida pelo estabelecimento industrial fabricante ou

importador, diretamente a consumidor ou usuário final, inclusive
quando destinado ao ativo permanente.
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Art. 89 -
§ 1° - O Poder Executivo contabilizará a receita das taxas previstas

nesta lei, discriminada pelo menor nível de especificação
orçamentária.

§ 20 - Os demonstrativos de execução orçamentária da receita
deverão ser emitidos discriminando as taxas previstas nesta lei,
contendo o valor mensal e acumulado do ano, na forma prevista no
parágrafo anterior.

Art. 90 -
§ 70 - É vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se refere

o subitem 2.41 da Tabela A, anexa a esta lei, às sociedades
seguradoras beneficiadas, sem a comprovação do pagamento
antecipado da respectiva taxa.

§ 80 - O custo das taxas previstas nos subitens 2.40 e 2.41 da
Tabela A anexa a esta lei não poderá ser acrescido ao valor do
DPVAT nem poderá ser repassado ao proprietário do veículo
automotor.

Art. 91 -
III - aos interesses da União, de Estados, municípios e demais

pessoas jurídicas de direito público interno, na forma que dispuser o
regulamento e desde que haja reciprocidade de tratamento tributário;

Art. 92 - A Taxa de Expediente tem por base de cálculo os valores
expressos em UFEMOs constantes das Tabelas A e C anexas a esta
lei, vigentes na data do efetivo pagamento, observado o prazo legal.

Art. 93 -
§ 40 - As receitas provenientes da arrecadação das taxas previstas

nos itens 2 a 6 da Tabela C ficam vinculadas ao Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS.

Art. 94 -
Parágrafo único - Contribuintes da Taxa de Expediente prevista nos

subitens 2.40. 2.41, 4.1 e 4.2 da Tabela A anexa a esta lei, são as
sociedades seguradoras beneficiadas pelo Seguro de Danos Pessoais
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causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT.

Art. 96 -
§ 30 - Na hipótese do subitem 2.40 da Tabela A, anexa a esta lei, o

valor da taxa será retido na conta do Tesouro Estadual, em
estabelecimento da rede bancária credenciado para o recolhimento do
tributo, por ocasião do pagamento do DPVAT.

Art. 98

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa, por dia de
atraso, até o trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao
sexagésimo dia de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa após o sexagésimo dia de
atraso;

Art. 103-
V - o inventário e o arrolamento de bens que não excedam o limite

de 25.000 (vinte e cinco mil) UFEMGs;
VI - o pedido de alvará judicial que não exceda o limite de 25.000

(vinte e cinco mil) UFEMGs;

VIII - os processos em que forem vencidos os beneficiários da
assistência judiciária e a pessoa jurídica de direito público interno;

XIV - aos interesses de partido político e de templos de qualquer
culto.

Art. 104 - A Taxa Judiciária tem por base de cálculo o valor da causa
combinado com a competência da vara, e será cobrada de acordo
com a Tabela J anexa a esta lei.

§ 1 0 - Os valores constantes da Tabela J são expressos em
UFEMOs, devendo ser observado o valor vigente na data do efetivo
pagamento.

§ 20 - A Corregedoria-Geral de Justiça publicará as tabelas em
unidade monetária nacional, até o último dia do ano, para vigência no
exercício seguinte.
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Art. 107-
- de ordinário, antes da distribuição do feito na primeira e na

segunda instância, do despacho do pedido inicial ou da reconvenção;

§ 40 - Redistribuído o feito a outra vara da justiça estadual, não
haverá novo pagamento de Taxa Judiciária.

§ 50 - Não haverá restituição da Taxa quando se declinar da
competência para outro órgão jurisdicional.

Art. 108 - A fiscalização da Taxa Judiciária, em autos e papéis que
tramitarem na esfera judiciária, compete, de ordinário, aos Escrivães
de primeira e segunda instâncias, contadores e funcionários da
Fazenda Estadual e, especialmente, aos relatores nos processos de
competência originária do Tribunal e em segunda instância, Juizes de
Direito, Promotores de Justiça, Procuradores do Estado e
representantes da Fazenda, nas respectivas comarcas.

Art. 112 - A falta de pagamento da Taxa Judiciária, assim como seu
pagamento insuficiente ou intempestivo, acarretará a aplicação das
seguintes multas, calculadas sobre o valor da taxa devida:

- havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos
acessórios, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou
intempestivo da Taxa, observado o disposto no § 2 0 deste artigo, a
multa será de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da Taxa por dia de
atraso, até o trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da Taxa, do trigésimo primeiro ao
sexagésimo dia de atraso.

c) 12% (doze por cento) do valor da Taxa, após o sexagésimo dia de
atraso;

II - havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por cento)
do valor da taxa, observadas as seguintes reduções:

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer no prazo de dez dias do recebimento do auto de
infração;

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item "a' e até trinta dias
contados do recebimento do auto de infração;
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c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o

pagamento ocorrer após o prazo previsto no item "b" e antes de sua
inscrição em dívida ativa.

§ 1 0 - As multas previstas neste artigo denominam-se:
1 - de mora, nas hipóteses referidas no inciso 1;
2 - de revalidação, nas hipóteses referidas no inciso II.
§ 20 - Na hipótese prevista no inciso 1 deste artigo, ocorrendo o

pagamento espontâneo somente da Taxa, a multa será exigida em
dobro, quando houver ação fiscal.

§ 30 - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
1 - de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto

no inciso 1 deste artigo;
2 - reduzida, em conformidade com o inciso II, com base na data de

pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.
§ 40 - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os

valores restabelecidos aos seus percentuais máximos.

Art. 113-
IV - pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.

§ 20 - As receitas provenientes da arrecadação da Taxa de
Segurança Pública ficam vinculadas à Secretaria de Estado de Defesa
Social, observado o disposto no § 30 deste artigo.

§ 30 - O produto da arrecadação da Taxa a que se refere a Tabela B
será aplicado, no percentual mínimo de 50% (cinqüenta por cento), no
reequipamento da unidade operacional de execução do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais sediada no município onde foi
gerada a receita.

§ 41 - O Poder Executivo disponibilizará, com periodicidade
quadrimestral, por meio de seu "site" oficial na Internet, o
demonstrativo atualizado da execução orçamentária da Taxa de
Segurança Pública, contendo:

- a receita mensal e acumulada no ano, discriminada por órgão e
por item, de cada uma das tabelas;

II - a despesa executada tendo como fonte os recursos da Taxa de
Segurança Pública, mensal e acumulada no ano, discriminada por
órgão, natureza e grupo de despesa.
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§ 5 - Os particulares delegatários dos serviços constantes da
Tabela D não poderão exigir valores, a qualquer título, superiores
àqueles previstos para as taxas cobradas pelo Estado.

Art. 114-...
X - aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos

municípios e das demais pessoas jurídicas de direito público interno,
na forma que dispuser o regulamento, e desde que haja reciprocidade
de tratamento tributário;

§ 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir em até 50%
(cinqüenta por cento) o valor da taxa de que trata o subitem 4.8 da
Tabela D anexa a esta lei, quando se tratar de veículos destinados
exclusivamente à atividade de locação, de propriedade de pessoa
natural ou jurídica, com atividade de locação de veículos devidamente
comprovada nos termos da legislação aplicável, ou na sua posse em
virtude de contrato formal de arrendamento mercantil.

§ 20 - Relativamente ao item 2 da Tabela B anexa a esta lei,
somente se aplica a isenção, na forma que dispuser o regulamento,
quando se tratar de edificações:

- utilizadas por órgãos públicos e demais pessoas jurídicas de
direito público interno;

II - utilizadas pelas entidades de assistência social sem fins
lucrativos e reconhecidas pelo poder público, desde que estas:

a) não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título;

b) apliquem integralmente no País os recursos destinados à
manutenção de seus objetivos institucionais;

c) mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão;

III - residenciais, na forma prevista no inciso 1 do § 3 0 do art. 115,
que tenham Coeficiente de Risco de Incêndio de até 11.250 MJ (onze
mil duzentos e cinqüenta megajoules);

IV - residenciais, na forma prevista no inciso 1 do § 30 do art. 115,
que tenham Coeficiente de Risco de Incêndio superior a 11.250 MJ
(onze mil duzentos e cinqüenta megajoules), desde que se situem em
município:
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a) que não pertença a regiões metropolitanas e não possua

unidade operacional de execução do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais;

b) que pertença a região metropolitana e, cumulativamente:
1 - não possua unidade operacional de execução do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais;
2 - cujo valor do PIB por habitante, fornecido pela Fundação João

Pinheiro, tenha sido igual ou inferior à metade da média do Estado,
observado o disposto nos § 3 0 deste artigo.

V - não residenciais, na forma prevista nos incisos II e III do § 3° do
art. 115, localizadas em municípios onde não exista unidade
operacional de execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, desde que, cumulativamente:

a) situem-se fora de região metropolitana;
b) tenham Coeficiente de Risco de Incêndio inferior a 2.000.000 MJ

(dois milhões de megajoules).
§ 30 - Para os efeitos do disposto no item 2 da alínea b do inciso IV

do § 20 do art. 114, considera-se PIB por habitante o valor do PIB de
cada município, dividido pela respectiva população, referente ao ano
de 2000, com base em informações fornecidas pela Fundação João
Pinheiro - FJP.

Art. 115 - A Taxa de Segurança Pública tem por base de cálculo os
valores expressos em UFEMGs constantes das Tabelas B, D e M
anexas a esta lei, vigentes na data do efetivo pagamento, observado o
prazo legal.

§ 1 0 - Para efeitos dos subitens 1.2.1 a 1.2.4 da Tabela B anexa a
esta lei, considerar-se-á a área do imóvel sob influência do risco de
incêndio e pânico, edificada ou não, excluídas as áreas destinadas a
jardinagem e a reflorestamento, mata nativa e áreas impróprias, cujas
características geológicas ou topográficas impossibilitem a sua
exploração.

§ 20 - A taxa prevista no item 2 da Tabela B anexa a esta lei terá seu
valor determinado pelo Coeficiente de Risco de Incêndio, expresso em
megajoules (MJ), que corresponde à quantificação do risco de
incêndio na edificação, obtido pelo produto dos seguintes fatores:

- Carga de Incêndio Específica, expressa em megajoules por metro
quadrado (MJ/m2), em razão da natureza da ocupação ou uso do
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imóvel, respeitada a seguinte classificação:

a) residencial: 300 MJ/m2;
b) comercial ou industrial, conforme Tabela C-1 do Anexo C da NBR

14432 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
observado o disposto nos § 3 0 a 60;

II - área edificada do imóvel, expressa em metros quadrados (m2);
III - Fator de Graduação de Risco, em razão do grau de risco de

incêndio na edificação, conforme a seguinte escala:
a) Carga de Incêndio Específica até 300 MJ/m 2 : 0,50 (cinqüenta

centésimos) para a classe a que se refere o inciso 1 do § 3° deste
artigo;

b) Carga de Incêndio Específica até 2000 MJ/m2: 1,0 (um inteiro)
para as classes a que se referem os incisos II e III do § 3 0 deste artigo;

c) Carga de Incêndio Específica acima de 2000 MJ/m 2: 1,50 (um
inteiro e cinqüenta centésimos) para as classes a que se referem os
incisos II e III do § 30 deste artigo.

§ 30 - Para efeitos desta lei, observado o disposto na Tabela B-1 do
Anexo B da NBR 14432 da ABNT, classifica-se como:

- residencial, a edificação com ocupação ou uso enquadrada no
Grupo A;

II - comercial, a edificação com ocupação ou uso enquadrada nos
Grupos B, C, D, E, F, O e H, inclusive apart-hotel;

III - industrial, a edificação com ocupação ou uso enquadrada nos
Grupos 1 e J.

§ 4° - Caso haja mais de uma ocupação ou uso na mesma
edificação, prevalecerá aquela de maior Carga de Incêndio Específica.

§ 50 - Na hipótese da alínea "b" do inciso 1 do § 2 0 deste artigo, o
contribuinte deverá cadastrar-se no prazo e na forma que dispuser o
regulamento.

§ 60 - Para efeitos de determinação da Carga de Incêndio
Específica, não tendo sido realizado o cadastramento voluntário a que
se refere o parágrafo anterior, considerar-se-á, para a edificação
comercial, a quantidade de 400 (quatrocentos) MJ/m 2 , e para a
industrial, 500 (quinhentos) MJ/m 2, ressalvado ao fisco ou ao Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, em qualquer hipótese, apurar a
carga efetiva.

§ 7° - As menções à NBR 14432 da ABNT entendem-se feitas a
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eventual norma técnica que a substituir, naquilo que não forem
incompatíveis, devendo o regulamento dispor sobre a forma de
atualização da classificação prevista no § 3 0 deste artigo.

§ 80 - Na hipótese de unidade residencial plurifamiliar ou unidade
não residencial em condomínio, observar-se-á, para efeito do inciso II
do § 20 deste artigo, a respectiva fração ideal.

Art. 116 - Contribuinte da Taxa de Segurança Pública é toda pessoa
física ou jurídica que promova atividade prevista nas Tabelas B, O e M
anexas a esta lei ou dela se beneficie.

§ 1 0 - Contribuinte da Taxa de Segurança Pública prevista no item 2
da Tabela B anexa a esta lei é o proprietário, o titular do domínio ou o
possuidor, a qualquer título, de bem imóvel por natureza ou por
acessão tísica, situado na zona urbana, assim definida na legislação
do respectiva município.

§ 20 - Contribuintes da Taxa de Segurança Pública, prevista no
subitem 3.1 da Tabela B e no subitem 5.10 e 5.11 da Tabela O anexa
a esta lei, são as sociedades seguradoras beneficiadas pelo DPVAT.

Art. 117-
Parágrafo único - Para a cobrança da Taxa de Segurança Pública

prevista no item 2 da Tabela B, anexa a esta lei, a Secretaria de
Estado de Fazenda poderá firmar convênio com municípios e
empresas concessionárias dos serviços públicos dõ fornecimento de
energia elétrica e de água e captação de esgoto, com o objetivo de ter
acesso aos respectivos cadastros.

Art. 118 - A Taxado Segurança Pública será exigida:
- de ordinário, antes da prática do ato ou da assinatura do

documento;
II - para renovação ou revalidação, quando a taxa for anual, até 31

de março do exercício em que ocorrer a renovação ou a revalidação;
III - na hipótese do item 2 da Tabela B anexa a esta lei, anualmente,

a partir do 1° dia útil do segundo trimestre, na forma e no prazo que
dispuser o regulamento, pelo serviço posto à disposição do
contribuinte;

IV - na hipótese do item 3 da Tabela B anexa a esta lei, na forma e
no prazo que dispuser o regulamento.

§ 1 0 - E vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se refere
o subitem 5.10 da Tabela D, anexa a esta lei, às sociedades
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seguradoras beneficiadas, sem a comprovação do pagamento
antecipado da respectiva taxa.

§ 20 - O custo da taxa prevista no subitem 5.10 da Tabela D anexa a
esta lei não poderá ser acrescido ao valor do DPVAT nem poderá ser
repassado ao proprietário do veículo automotor.

Art. 120-

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa, por dia de
atraso, até o trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa do trigésimo primeiro ao
sexagésimo dia de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa após o sexagésimo dia de
atraso;

Capítulo V
Da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de

Domínio das Rodovias
Seção 1

Da Incidência
Art. 120A - A Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da

Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR - é devida pelo exercício
regular do poder de policia do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - relativo à
fiscalização e controle do uso ou ocupação da faixa de domínio e
terrenos adjacentes das rodovias estaduais e das federais delegadas
ao Estado, inclusive as que forem objeto de concessão, visando
garantir a segurança do trânsito rodoviário, a preservação do meio
ambiente e o patrimônio público, nas seguintes hipóteses:

- análise e parecer técnico sobre projetos para autorização de
acessos a propriedades lindeiras à faixa de domínio;

II - ocupação de faixas transversais ou longitudinais ou de áreas
para a instalação de linhas ou redes de transmissão ou distribuição de
energia elétrica ou de comunicação, inclusive cabos de fibra ótica ou
assemelhados, e bases para antenas de comunicação; correias
transportadoras de minério e afins; redes de adução, emissão ou
distribuição de água e esgoto, gasodutos, oleodutos e tubulações
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diversas;

III - instalação de dispositivos visuais por qualquer meio físico, tais
como "outdoors", placas, painéis, letreiros, cartazes, pinturas nas
faixas de domínio e áreas adjacentes;

IV - ocupação pontual da faixa de domínio por empreendimentos
comerciais, industriais e prestadores de serviços, exclusive o acesso.

VI - ocupação pontual na faixa de domínio para instalação de torres
e antenas.

Parágrafo único - As receitas provenientes da arrecadação da TFDR
ficam vinculadas ao FUNTRANS.

Seção II
Das Isenções

Art. 120B - São isentas da TFDR:
- as pessoas físicas proprietárias de imóveis lindeiros à rodovia,

relativamente à ocupação longitudinal ou transversal da faixa de
domínio, por rede de energia elétrica de baixa tensão, telefonia
convencional, telecomunicações, cabos subterrâneos, esgotos e
passagem de água, que comprovem que esses serviços se destinam
exclusivamente a uso próprio, na condição de consumidores finais, na
forma que dispuser o regulamento;

II - relativamente ao item 2.3.2 da Tabela N, a ocupação pontual
para instalação de engenhos ou dispositivos visuais destinados a
informações do próprio estabelecimento comercial, industrial,
prestador de serviços ou produtor rural, nas áreas adjacentes à faixa
de domínio, pertencentes ao estabelecimento e que sejam
ininterruptas no mesmo domicílio fiscal.

Seção III
Da Base de Cálculo

Art. 120C - A TFDR tem por base de cálculo os valores expressos
em UFEMG, constantes da Tabela N anexa a esta lei, vigentes na
data do efetivo pagamento, observado o prazo legal.

Parágrafo único - Para obtenção do valor da base de cálculo relativa
às ocupações constantes nos itens 2.1 e 2.2 da Tabela N, multiplica-
se o valor constante nos referidos itens pelos seguintes fatores:

- fator relativo à localização da ocupação:
a) sob o canteiro central - 2,0;
b) entre os bordos da pista de rolamento e os limites laterais da
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plataforma - 2,0;

c) entre as linhas do "off-set" e a cerca de vedação de seu lado
correspondente - 1,0;

II - fator relativo ao nível socioeconômico da região de localização da
ocupação, em rodovias sob a jurisdição das Coordenadorias
Regionais do DER-MO:

a) Belo Horizonte, Pará de Minas, Diamantina, Curvelo, Itabira,
Oliveira, Formiga e Abaeté - 1,0;

b) Barbacena, Ubá, Ponte Nova, Manhumirim, Juiz de Fora e
Coronel Fabriciano - 1,0;

c) Varginha, Poços de Caldas, Itajubá e Passos - 1,0;
d) Araxá, Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo, Uberaba e

ltuiutaba - 1,0;
e) Montes Claros, Brasília de Minas , Janaúba, Pirapora e Januária -

0,8;
f) Paracatu, Arinos e João Pinheiro -	0,7;
g) Jequitinhonha, Araçuaí, Pedra Azul e Salinas - 0,7;
h) Guanhães, Governador Valadares, Teófilo Otoni e Capelinha -

0.9.
Seção IV

Dos Contribuintes
Art. 120D - Contribuinte da TFDR é toda pessoa física ou jurídica

que venha a usar ou ocupar a faixa de domínio das rodovias estaduais
e das federais delegadas ao Estado, inclusive as que forem objeto de
concessão.

Seção V
Da Forma de Pagamento

Art. 120E - A TFDR será recolhida mediante documento de
arrecadação, em modelo instituído por resolução do Secretário de
Estado de Fazenda, em estabelecimento bancário autorizado,
diretamente à conta do FUNTRANS.

Seção VI
Dos Prazos de Pagamento

Art. 120F - A TFDR será exigida na forma e no prazo que dispuser o
regulamento.

Seção VII
Da Fiscalização
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Art. 1200 - A fiscalização da TFDR compete à Secretaria de

Estado de Fazenda e ao DER-MO, observadas as respectivas
competências legais.

Seção VIII
Das Penalidades

Art. 120H - A falta de pagamento da TFDR, assim como seu
pagamento insuficiente ou intempestivo, acarretará a aplicação das
seguintes multas calculadas sobre o valor da taxa devida:

- havendo espontaneidade no recolhimento do principal e
acessórios, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou
intempestivo da taxa, observado o disposto no § 2 0 deste artigo, a
multa será de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa por dia de
atraso, até o trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao
sexagésimo dia de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de
atraso;

II - havendo ação fiscal a multa será de 50% (cinqüenta por cento)
do valor da taxa, observadas as seguintes reduções:

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer no prazo de dez dias do recebimento do auto de
infração;

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item "a" e até trinta dias
contados do recebimento do auto de infração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item 'b" e antes de sua
inscrição em dívida ativa.

§ 1° - As multas previstas neste artigo denominam-se:
1 - de mora, nas hipóteses referidas no inciso 1;
2 - de revalidação, nas hipóteses referidas no inciso II.
§ 20 - Na hipótese prevista no inciso 1 deste artigo, ocorrendo o

pagamento espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em
dobro, quando houver ação fiscal.

§ 30 - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
1 - de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto
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no inciso 1 deste artigo;

2 - reduzida, em conformidade com o inciso II, com base na data de
pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.

§ 4° - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os
valores restabelecidos aos seus percentuais máximos.".

Art. 20 - A Tabela A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Tabela A
Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa a Atos de

Autoridades Administrativas
(a que se refere o art. 92 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975)
* - O quadro da Tabela A foi publicado na edição do 'Diário do
Legislativo" de 11.11.2003.

Art. 30 - A Tabela B anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Tabela B
Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente

de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais

(a que se refere o art. 115 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975)

* - O quadro da Tabela B foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 11.11.2003.

Art. 40 - A Tabela C da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Tabela C
Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa aos Serviços

Relacionados com o Transporte Coletivo Intermunicipal
(a que se refere o art. 92 da Lei n°6.763, de 26/12/75)

* •- O quadro da Tabela C foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 11.11.2003.

Art. 5 0 - A Tabela D anexa àLei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Tabela D
Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente
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de Atos de Autoridades Policiais

(a que se refere o art. 115 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de
1975)

* - O quadro da Tabela D foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 11 .11.2003.

Art. 60 - A Tabela J anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Tabela J
Lançamento e Cobrança da Taxa Judiciária

(a que se refere o art. 104 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de
1975)

* - O quadro da Tabela J foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 11.11.2003.

Art. 70 - A Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica acrescida
da Tabela M, com a seguinte redação:

"Tabela M
Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente

de Serviços Prestados pela Polícia Militar de Minas Gerais
(a que se refere o art. 115 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de

1975)
* - O quadro da Tabela M foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 11 .11.2003.

Art. 80 - A Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica acrescida
da Tabela N, com a seguinte redação:

"Tabela N
Lançamento e Cobrança da Taxa de Licenciamento para Uso ou

Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias
(a que se refere o art. 120C da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de

1975)
* - O quadro da Tabela N foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 11.11.2003.

Art. 9°- A Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 3°- ...............................
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XIV - conceder licença de uso ou ocupação da faixa de domínio e

áreas adjacentes das rodovias estaduais e das federais delegadas ao
Estado, inclusive as que forem objeto de concessão, visando garantir
a segurança do trânsito rodoviário, a preservação do meio ambiente e
o patrimônio público, nas seguintes hipóteses:

a) ocupação de faixas transversais ou longitudinais ou de áreas para
a instalação de linhas ou redes de transmissão ou distribuição de
energia elétrica ou de comunicação, inclusive cabos de fibra ótica ou
assemelhados, e bases para antenas de comunicação; correias
transportadoras de minério e afins; redes de adução, emissão ou
distribuição de água e esgoto, gasodutos, oleodutos e tubulações
diversas;

b) instalação de dispositivos visuais por qualquer meio físico, tais
como "outdoor", placas, painéis, letreiros, cartazes, pinturas;

c) ocupação pontual da faixa de domínio por empreendimentos
comerciais, industriais e prestadores de serviços, lindeiros à rodovia,
exclusive o respectivo acesso;

d) instalação de torres e antenas.
§ 1° - Considera-se faixa de domínio de uma rodovia a área de

terras onde se acham implantadas a pista e as demais estruturas
viárias, cuja largura é definida de acordo com as características do
plano funcional da rodovia.

§ 2° - Consideram-se áreas adjacentes os imóveis lindeiros às faixas
de domínio, com largura máxima de 15m (quinze metros) a contar do
término da faixa de domínio, que não sejam interrompidos por
acidente natural ou artificial como rios, lagos, vias férreas, marginais,
avenidas, ruas e assemelhados.

§ 30 - O regulamento disporá sobre:
- identificação, demarcação, conservação, manutenção, condições

para uso, ocupação ou modificação das faixas de domínio e áreas
adjacentes;

II - fiscalização, remoção e apreensão de animais, bens e outros
materiais, aplicação de penalidades e interposição de recursos,
relativas ao uso ou à ocupação das faixas de domínio e áreas
adjacentes.

Art. 30 - .....................
§ 10 - Relativamente à fiscalização do uso ou da ocupação da faixa
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de domínio das rodovias estaduais e das federais delegadas ao
Estado, inclusive as que forem objeto de concessão, pode o DER-MG:

- manter postos de vigilância ostensiva;
II - aplicar multas, embargar ou demolir obras e serviços executados

em desacordo com esta lei;
III - remover dispositivos visuais, tais como "outdoor", placas,

painéis, letreiros, cartazes, pinturas e outros engenhos, em
desconformidade com as normas técnicas e específicas do órgão,
independentemente da aplicação de multa;

IV - apreender ou remover bens que estejam em desconformidade
com suas normas e instruções, independentemente da aplicação de
multa.

§ 2° - As infrações decorrentes de qualquer ação ou omissão que
importe na inobservância do regulamento e das normas
complementares instituídas pelo DER-MG, relativamente ao uso ou à
ocupação das faixas de domínio das rodovias, serão classificadas em
leves, médias, graves e gravíssimas, conforme segue:

- infração leve, a ocupação irregular da faixa de uma área até
75m2;

II - infração média, a ocupação irregular da faixa de uma área
superior a 75m2;

- infração grave, a ocupação irregular longitudinal, bem como a
ocupação irregular pontual, no caso de implantação de acesso a
empreendimentos comerciais lindeiros ou de instalação de
dispositivos visuais na faixa de domínio;

IV - infração gravíssima, a ocupação irregular transversal, bem como
a ocupação da faixa de domínio por lixões, plantações, pastagem de
animais e, ainda, a retirada de material ou qualquer outra forma de
depredação à faixa de domínio.

§ 30 - As multas decorrentes das infrações descritas no parágrafo
anterior são as seguintes, relativamente a cada período de quinze dias
de ocupação irregular:

- infração leve: 400 (quatrocentas) Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais - UFEMGs, prevista no art. 224 da Lei n°6.763, de 26 de
dezembro de 1975;

II - infração média: 560 (quinhentas e sessenta) UFEMGs;
III - infração grave: 800 (oitocentas) UFEMG5;

-
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IV - infração gravíssima: 960 (novecentas e sessenta) UFEMOs.".
Art. 10 - Os atuais ocupantes de faixas de domínio das rodovias

deverão adequar-se ao disposto na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro
de 1975, e na Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994, com a redação
dada a ambas por esta lei, na forma e no prazo que dispuser o
regulamento.

Art. 11 - O inciso XVI do art. 30 da Lei n° 13.452, de 12 de janeiro de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 - ...................
XVI - os recursos oriundos das taxasprevistas nos itens 2 a 6 da

Tabela C e na Tabela N, anexas à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e outros recursos financeiros destinados aos investimentos na
área de transportes do Estado, não incluídos nos incisos anteriores.".

Art. 12 - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 13.470, de
17 de janeiro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17-
§ 70 - O pedido de reexame será dirigido ao Presidente do Conselho

de Contribuintes, com os fundamentos de cabimento e as razões de
mérito, devendo o Presidente, em despacho fundamentado, decidir
pelo conhecimento ou não do recurso interposto, determinando, a
seguir, que sejam tomadas as seguintes providências:

- se não conhecido, o processo seguirá a tramitação prevista na
legislação pertinente;

II - se conhecido, o processo será encaminhado ao setor
administrativo competente da Superintendência do Crédito Tributário -
SCT -, que deverá adotar os seguintes procedimentos:

a) intimação ao sujeito passivo, nos termos do § 2 0 do art. 19 desta
lei;

b) pautamento para sessão da Câmara Especial.

Art. 23 -
III - a decisão da Câmara Especial que julgar o mérito do pedido de

reexame, ou a questão prejudicial de conhecimento, em grau de
recurso de revisão, de ofício ou de revista;

V - a decisão do Presidente do Conselho de Contribuintes referente
ao conhecimento ou não do pedido de reexame.".
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Art. 13 - O § 30 do art. 13 da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de
2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13- ........................
§ 30 - Os serviços do foro extrajudicial mencionados no parágrafo

anterior, bem como os de Registro Civil das Pessoas Naturais, de
Registro de Distribuição de Protestos de Títulos, e os Tabelionatos de
Notas e de Protestos de Títulos, deverão apresentar outras
informações quando requeridas pela autoridade competente,
observada a forma, as condições e as especificações estabelecidas
em decreto.".

Art. 14 - Até a data da regulamentação desta lei, os recursos
provenientes do DER-MG, decorrentes da exploração da faixa de
domínio rodoviário, na forma da legislação aplicável, serão destinados
ao Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos, no que se refere aos artigos 1° ao 8°, 10, 11
e 14, a partir de 1° de janeiro de 2004.

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial: o
art. 10 da Lei n° 14.136, de 28 de dezembro de 2001; o art. 14 da Lei
n° 12.425, de 27 de dezembro de 1996; o inciso XII do art. 3° da Lei n°
13.452, de 12 de janeiro de 2000; as alíneas "e" e 't' do inciso 1,0 § 8°
do art. 12, o § l° do art. 93 e o parágrafo único do art. 114 da Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio (voto contrário) - Leonardo Moreira -
Doutor Viana - José Henrique - Chico Simões (voto contrário).


