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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 27/5/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Pastor George 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento 
no 422/2003; apresentação do Substitutivo no 1 e da Emenda no 1; 
encaminhamento do requerimento com o substitutivo e com a emenda 
à Mesa da Assembléia - 2a Fase: Discussão e votação de 
Proposições: Prosseguimento da discussão, em 1 o turno, do Projeto 
de Lei n° 9/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 com a 
Emenda no 1 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 25/2003; 
apresentação da Emenda no 1; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão do Trabalho -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 33/2003; apresentação 
da Emenda no 2; encerramento da discussão; encaminhamento do 
projeto com a emenda à Comissão de Fiscalização Financeira -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 96/2003; discurso do 
Deputado Rogério Correia; encerramento da discussão - Questão de 
ordem - Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto 
Abramo - Gustavo Valadares - lvair 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 
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Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - 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) -Às 20h14min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1a Fase, com a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento n° 422/2003, do Deputado Gil 

Pereira, solicitando ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre 
andamento das obras da BR-381, que liga Belo Horizonte a São 
Paulo, com as especificações que menciona. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento. 

-Vêm à Mesa: 
SUBSTITUTIVO No 1 AO REQUERIMENTO N° 422/2003 

Que sejam solicitadas ao diretor do DER-MG as informações 
referentes ao andamento das obras de construção da BR-381, bem 
como as abaixo arroladas: 

Em quantos lotes, para efeito de construção, foi dividida a BR-381? 
Quais foram as empresas que projetaram, construíram e 

fiscalizaram (por ensaios geotécnicos) cada lote? 
Qual o volume de "solo mole" retirado em cada lote e qual a 

numeração das estacas a eles correspondentes? 
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Por qual motivo o "solo mole" não foi previsto, em sua totalidade, na 

planilha constante no edital de licitação? 
Por que as empresas contratadas para a execução do projeto não 

detectaram o "solo mole" nas sondagens (de 20 em 20 metros), uma 
vez que essas sondagens devem ultrapassar a profundidade do 
"grade" projetado? 

Nos locais onde foi retirado "solo mole", qual a distância entre o eixo 
da nova estrada e o eixo do antigo leito, obviamente aproveitado para 
a segunda pista? 

Qual a distância de transporte para o depósito de "bota-fora" do 
"solo mole"? 

De onde foi retirado o material de empréstimo para a substituição do 
"solo mole" e em que distância de transporte por cada lote de 
construção? 

Qual órgão ambiental emitiu autorização para a utilização do local 
para o depósito do "solo mole"? 

Quais os nomes das empresas responsáveis e dos engenheiros que 
assinaram cada medição em que constava "solo mole"? 

Poderia o DER-MG indicar um engenheiro para, conjuntamente com 
a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas desta 
Casa empreender uma visita aos depósitos de "solo mole"? 

Por que existem ressaltes nas cabeças das pontes ao longo da BR-
381? Por que não é exigida das empresas executoras a reparação 
dessas deficiências? 

Qual a razão da existência de "borrachudos", ou seja, por que o 
excesso de umidade no subleito ou base é freqüente? Por que as 
empresas executoras não estão reparando essa falha? 

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2003. 
Laudelino Augusto 

EMENDA N° 1 AO REQUERIMENTO N° 422/2003 
Acrescente-se após "Diretor-Geral do DER" 
"do DNIT e do Ministério do Planejamento e Gestão". 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que foram 

apresentados ao requerimento um substitutivo do Deputado Laudelino 
Augusto, que recebeu o no 1, e uma emenda do Deputado Dalmo 
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Ribeiro Silva, que recebeu o no 1, e que, nos termos do art. 234 do 
Regimento Interno, encaminha o requerimento com o substitutivo e 
com a emenda à Mesa da Assembléia, para parecer. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 

Presidência passa à 2a Fase da 2a Ordem do Dia, com a discussão e 
a votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1 o turno, do 

Projeto de Lei no 9/2003, do Deputado Leonardo Quintão, que dispõe 
sobre os procedimentos a serem observados nos contratos de 
serviços terceirizados e fornecimento em que participa a 
Administração Pública do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1 , que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda no 1, que apresenta ao 
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda no 1 , da 
Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há 
outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
Substitutivo no 1 , salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1 o 
turno, o Projeto de Lei no 9/2003 na forma do Substitutivo no 1 , com a 
Emenda no 1. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 25/2003, do Deputado 
Jayro Lessa, que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas 
que menciona e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho 
opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 25/2003 

- O teor da Emenda no 1, do Deputado Chico Simões, deixou de ser 
publicado em virtude de decisão da Presidência proferida na 40a 
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Reunião Ordinária, em 28/5/2003, e publicada na edição do dia 
30/5/2003. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
uma emenda do Deputado Chico Simões, que recebeu o no 1, e que, 
nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o 
projeto com a emenda à Comissão do Trabalho, para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 33/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira, que autoriza a veiculação de publicidade no 
encosto de cabeça das poltronas dos ônibus intermunicipais. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda no 1, que apresenta. As Comissões de Transporte e de 
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com a 
Emenda no 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 33/2003 

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - A receita líquida advinda da publicidade a que se refere o 

art. 1 o desta lei será integralmente destinada ao Fundo Estadual de 
Desenvolvimento de Transportes- FUNTRANS.". 

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: O FUNTRANS, criado pela Lei no 1 ~ 452, de 2000, tem 

como objetivo financiar e repassar recursos pu; a serviços, obras, 
ações e atividades relativas aos transportes no Estado. Caso a receita 
fosse repartida com o concessionário, conforme previsto no projeto, 
haveria necessidade de revisão dos contratos já pactuados. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
uma emenda do Deputado Leonardo Moreira, que recebeu o no 2, e 
que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha 
o projeto com a emenda à Comissão de Fiscalização Financeira, para 
parecer. . 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 96/2003, do Deputado 
Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre certidões emitidas por 
repartições públicas do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
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constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua 
aprovação com a Emenda no 1, que apresenta ao Substitutivo no 1, da 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para 
discuti-lo, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei a discussão 
do Projeto no 96/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr. É uma 
pena que o Deputado não tenha podido comparecer, mas esse projeto 
dispõe sobre certidões emitidas por repartições públicas do Estado. 

De acordo com o texto do projeto, a certidão emitida por repartição 
pública do Estado incluirá o nome completo, sem abreviatura da 
pessoa física a que se referir, seu número de inscrição, o Cadastro de 
Pessoa Física do Ministério da Fazenda e sua filiação. O não-
cumprimento das disposições estabelecidas nesta lei para 
fornecimento de certidões fica sob a responsabilidade do agente 
público incumbido de fazê-lo. Os órgãos e entidades da administração 
pública estadual manterão afixados em suas dependências, em locais 
de fácil visibilidade, cartazes com o inteiro teor da lei, que entra em 
vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em 
contrário. O Deputado disporá sobre certidões emitidas por 
repartições públicas. Ao trazer o assunto à discussão, lembra-nos que 
a certidão deverá ser emitida por repartição pública do Estado. 
Também chama a atenção que isso será feito por agente público; 
portanto coloca as entidades da administração pública estadual. 

Como ele se refere às funções dos funcionários públicos no seu 
projeto e lhes dá uma função a mais, não poderia deixar de iniciar 
uma discussão que pretendia fazer à tarde, mas que não foi possível 
devido à solicitação do Deputado Ermano Batista para que se 
encerrasse a reunião, de plano, por falta de quórum. Portanto, não 
pude discutir o que gostaria na parte da tarde, mas temos, agora, um 
tempo suficiente para continuar uma polêmica importante sobre o 
papel do servidor público. 

Esperei, evidentemente, um projeto em que esse tema viesse à 
tona. Não foi difícil encontrar, porque, para criar funções para o 
servidor público, sempre aparecem projetos. Infelizmente, não se tem 
com o servidor público a mesma consideração, quando o Governo 
envia um pacote de 16 projetos que não levam em consideração o 
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debate com o servidor público. Aliás, o Líder do Governo, Deputado 
Alberto Pinto Coelho, anunciou que amanhã a base do Governo vai 
discutir com o funcionalismo público esse pacote. Quero parabenizá-
los porque, finalmente, vão conversar com os servidores públicos. Isso 
depois de enviar para esta Casa um pacote sobre os quais não houve 
nenhum diálogo; podemos dizer isso porque o Bloco PT-PC do B 
reuniu-se com eles. Ou seja, o tal choque de gestão do Governador 
Aécio Neves- aliás, foi apresentado ontem, na televisão, como algo já 
aprovado, até mesmo implementado, com resultados brilhantes, 
embora nem sequer tenha sido discutido na Assembléia - não foi nem 
um pouco discutido com o servidor publico. O sindicato não tinha 
conhecimento de uma vírgula do que continham os 16 projetos 
enviados a esta Casa, muitos dos quais dizem respeito exatamente ao 
servidor público. Nada! Absolutamente nada! Não se fez nenhuma 
discussão com os sindicatos! Foi exatamente por isso que tomamos a 
decisão, Sr. Presidente, colegas Deputados, de convocar uma reunião 
com todos os sindicatos. Eles estiveram presentes em reunião com o 
nosso bloco e deixaram claro, em primeiro lugar, que não tiveram, 
com o Governo, nenhuma discussão. Nada lhes foi perguntado, nada 
lhes foi esclarecido. Portanto, o pacote foi elaborado exclusivamente 
pelo Governo do Estado. Essa foi a primeira questão. 

Gostaria de deixar isso claro, porque, como o Governador também 
solicitou da Bancada do Partido dos Trabalhadores que tivéssemos 
com ele uma audiência, em que nada se informou sobre o conteúdo 
do pacote dos projetos de lei enviado a esta Casa, sempre teremos a 
postura de discutir com o Governador os assuntos que forem de 
interesse de Minas Gerais. E lá iremos. Então, agradecemos-lhe o 
convite. Estivemos lá com toda a disposição de tomar conhecimento 
do pacote, mas simplesmente tomamos conhecimento. 

Queríamos, portanto, deixar claro que, assim como o funcionalismo 
não foi ouvido na elaboração do pacote, também não o fomos. Não 
estou cobrando do Governador, pois ele não tem obrigação nenhuma 
- somos da Oposição - de discutir conosco o conteúdo dos pacotes 
antes de enviá-lo à Assembléia Legislativa. Não se trata dessa 
cobrança. O Governador tem toda a liberdade de assim agir, mas que 
isso fique claro para o povo de Minas Gerais, para não parecer que há 
cumplicidade nossa na elaboração desse pacote. Trata-se de um 
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pacote de criação exclusiva do Governador.' 

Creio também que a base do Governo deve ter amplo conhecimento 
de cada um dos projetos de lei, porque está muito empenhada na 
defesa dos projetos do Governador, inclusive daqueles mais amargos, 
como, por exemplo, o Projeto de Lei Complementar n° 26, que 
estabelece avaliação de desempenho para fins de exoneração ou 
perda de cargo. Um dos projetos enviados pelo Governador define a 
demissão de funcionário por insuficiência de desempenho, de modo 
muito simples. É bom que se repita que não existirá mais processo 
administrativo e, portanto, abrir-se-á a possibilidade de exoneração e 
demissão em massa, bastando que o Governo estabeleça critérios 
para a avaliação. 

De seis em seis meses, três chefes farão avaliação dos seus 
servidores. Se, em duas avaliações semestrais seguidas, o seu 
desempenho for considerado insuficiente, o servidor é demitido. Pode 
recorrer em 15 dias e, no prazo máximo de um mês, um conselho de 
superiores, formado pelo próprio Governo, vai decidir se mantém ou 
não a sua exoneração. Então, com duas insuficiências o servidor vai 
para a rua. Mas o servidor não estará livre se não receber duas 
insuficiências seguidas, porque, mesmo assim, poderá ser demitido se 
houver três em cinco anos ou quatro em dez anos. Portanto, 
semestralmente, o servidor viverá momentos de grande tensão. 

Não estive presente à reunião da Comissão de Administração 
Pública, porque não sou membro dela. Aliás, par~)enizo o Deputado 
Domingos Sávio, Presidente, pela forma der nucrática com que 
conduziu o debate a que assisti pela TV Assembléia. As Deputadas Jô 
Moraes, Marília e Maria José Haueisen estavam nos representando. 

Assisti a parte das respostas dadas pelo Secretário e não fiquei 
satisfeito. E claro que haverá outra oportunidade de debate. O 
Secretário se esforçou muito para explicar, mas não nos convenceu. 
De fato é difícil convencer que é correto serviço público funcionar com 
avaliações de desempenho realizadas de seis em seis meses, por 
exemplo, em escolas públicas. 

Dei aulas em escolas da periferia de Belo Horizonte, durante dez 
anos, de 1978 a 1988. Os tempos, talvez, fossem de menos conflitos, 
menos pobreza; as escolas tinham menos alunos, e a violência não 
era tanta na sociedade e nas escolas. Mesmo assim, já era árduo o 
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trabalho do professor. Agora, evidentemente, será ainda mais, já que 
os professores, de seis em seis meses, terão que se submeter a 
avaliação de desempenho, o que gera um processo de tensão em que 
poderá receber um insuficiente dos seus chefes e ser mandado 
embora. 

Chamo a atenção do Governador Aécio Neves. Creio que não tem 
conhecimento completo desse projeto, que cria um clima de tensão no 
interior das escolas. O Deputado Alberto Pinto Coelho tem dito que é 
a Oposição quem cria a tensão no serviço público, mas isso não é 
verdade. Do fundo da alma, Deputado Alberto Pinto Coelho, o clima 
de tensão existente não é fruto da nossa discordância em relação a 
esse projeto, mas será agravado se for estabelecida essa avaliação 
de desempenho. 

Por outro lado, se isso ocorre nas escolas, imaginem o que haverá 
nos hospitais. O João XXIII, por exemplo, com todo seu quadro 
confuso de falta de pessoal, de seis em seis meses estará se 
subordinando a avaliação de desempenho das chefias, porque é disso 
que trata o projeto. E, a partir daí, por duas vezes consecutivas, seus 
funcionários poderão ser demitidos e essa demissão poderá ser 
reiterada por comissão ou conselho formado pelo próprio Governo. 

Isso tem criado um clima de muita tensão no serviço público. A PM, 
não por esse projeto, mas por outros, encontra-se também nesse 
clima de tensão, marcando, inclusive, data de greve. 

O Deputado Sargento Rodrigues já cansou de dizer que, na última 
greve, que teve um final muito triste e lamentável para todos nós, o 
Governo não acreditou no clima de tensão nos quartéis. O Deputado 
Sargento Rodrigues e o Cabo Júlio conhecem essa situação e têm 
dito que o clima nos quartéis é tão tenso quanto nas escolas. Isso não 
é um problema da interpretação que damos ao projeto de lei. Estamos 
falando sobre a forma como os projetos foram colocados. Então, como 
não há perspectiva de aumento, não há um plano de carreira 
estabelecido ainda, a não ser em promessa. Há compromisso de 
envio posterior; portanto, não existe, de forma concreta, o que será 
esse plano de carreira. 

Há uma perda, diz o Governo, para futuros funcionários, em diversos 
aspectos em que hoje têm direitos, que pode também levar o servidor 
a optar por esse novo sistema desconhecido. Tudo isso cria um clima 
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de insatisfação generalizada no serviço público. É o que estamos 
vivendo. 

lO 

Estive ontem em Divinópolis, terra onde o Deputado Domingos 
Sávio foi Prefeito e conhece muito bem. 

Faço parêntese para dizer que eu e o Deputado Domingos Sávio 
fomos assistir palestra do Deputado Virgílio Guimarães e homenagear 
um grande amigo nosso que foi Vereador de Divinópolis, Celso 
Aquino, militante do PT, que faleceu, infelizmente, sem ter visto a 
vitórict do Lula, de quem foi amigo pessoal. Posteriormente à 
homenagem haveria um debate sobre a reforma tributária. 

Fui abordado por vários funcionários do IPSEMG, que me enviaram 
uma série de abaixo-assinados de servidores da área de educação, 
saúde e da Fazenda, pedindo não seja suspenso o IPSEMG-Família, 
que é outro problema. O Deputado Domingos Sávio deve acompanhar 
essa movimentação em Divinópolis, mas isso acontece pelo Estado 
inteiro. Reivindica-se o que estava sendo útil para os servidores. 

Também há um corte exacerbado em várias situações no IPSEMG, 
o que está criando insatisfação junto ao funcionalismo. Mas além de 
reiterarem isso, professores que estavam lá colocaram muita 
ansiedade em torno dos projetos de lei que estão aqui, em especial 
esse que possibilita a demissão do servidor por insuficiência de 
desempenho, verificada por meio de avaliação. Vi isso em Divinópolis 
e em Montes Claros, onde estive recentemente. O Deputado Carlos 
Pimenta estava lá também e sabe da mobilização, tanto de 
professores quanto do pessoal da saúde. Estive outro dia em 
Paracatu, no Noroeste do Estado e em todo o interior isso está 
acontecendo. A Deputada Maria Tereza Lara falava-me sobre esse 
clima em Betim e sabe que em Contagem também essa situação ferve 
nas escolas e repartições públicas. No Vale do Aço, certamente o 
Deputado Chico Simões sabe como está a situação. Quanto ao 
Triângulo, o Weliton já me falou sobre a questão, e o Biel disse que, 
mesmo não tendo anteriormente contato tão grande como agora com 
os funcionários públicos, o gabinete dele é constantemente visitado 
por professores e funcionários públicos de Juiz de Fora e de outras 
cidades da Zona da Mata, do Leste mineiro, por causa dessa questão. 

Vi o jornal trazido pelo Deputado Weliton, "O Correio", de 
Uberlândia, que diz: "Ato público. Alunos e professores da escola 
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Renné Gianetti protestaram contra decisões do Governo Aécio 
Neves na Praça Tubal Vilela". 

li 

Essa é a manifestação dos professores. Eles paralisarão as escolas 
amanhã. No dia 29, haverá assembléias e manifestações, como as do 
Triângulo, e no dia 30, haverá greve, já convocada, com 
manifestações em Belo Horizonte. Esse é o clima que se criou com 
esse projeto de lei. Estou fazendo esse pronunciamento hoje para que 
o Governo, já que discutirá com os servidores amanhã, possa 
anunciar que está retirando pelo menos dois projetos de lei: o que 
possibilita a demissão e o que quebra a estabilidade em relação à 
contratação de funcionários pela CLT. Esses dois desarticulam todo o 
serviço público, porque prejudicam a estabilidade. Foi aprovado como 
uma possibilidade, na época de Fernando Henrique, mas foi derrotado 
e saiu da pauta nacional. Não há discussão de demissão sobre 
funcionário por avaliação de desempenho em nenhum lugar do País. 
Por que apressarmos essa discussão? O Governo pode dizer que não 
tem intenção de demitir, no que acredito. Sei que o Governador Aécio 
Neves tem boas intenções, mas a lei permite e não sabemos como o 
Governo utilizará no futuro. Não é possível a aprovação de um projeto 
como esse. Conclamo a base do Governo para que amanhã, na 
reunião com os funcionários, retire esses dois projetos de pauta, o que 
possibilitará uma discussão com um nível de tensão menor. É esse o 
apelo que fazemos aos Deputados da base do Governo. Sei que a 
retirada desses dois projetos facilitará o nosso debate. É importante 
discutir a avaliação de desempenho para progressão do funcionário 
na carreira. O PT fez isso em diversas administrações, inclusive em 
Belo Horizonte. No plano de carreira avalia-se o servidor para que 
evolua, com determinado percentual, com base em seu desempenho. 
Isso é mais do que lógico e valoriza o servidor mas, quanto à 
regulamentação da demissão, que possibilita a demissão em massa, 
concordo com o Deputado Antônio Júlio. Parece mais algo da cátedra 
do que da realidade do sistema brasileiro. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Nobre Deputado, 
agradeço a oportunidade de me manifestar a respeito desse assunto, 
ainda que esteja havendo a discussão do projeto de lei do Deputado 
Alencar da Silveira Jr., que também versa sobre o serviço público. 
Antes, porém, como foi mencionado por V. Exa., quero render minhas 
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homenagens a uma das maiores militâncias de Divinópolis e do 
Brasil, nosso querido e saudoso Celso Aquino, de quem tive o 
privilégio de ser companheiro na Câmara Municipal de Divinópolis. Na 
ocasião, o Vereador que o antecedeu, Enilton Simões, era Vice-
Presidente da Câmara, numa gestão em que fui Presidente. Veja V. 
Exa. que a nossa história política nos permitiu o privilégio de trabalhar 
com o PT. Acredito que isso precisa ter prosseguimento. Por esse 
motivo solicitei o aparte a V. Exa. Ainda ontem, como V. Exa. lembrou, 
participamos de um debate com o Deputado Virgílio Guimarães, que 
apresentou de forma brilhante a sua posição sobre a reforma tributária 
e, por fim, fez uma constatação de que a melhor reforma é a reforma 
possível. Em seu entendimento, algo mais profundo deveria ser feito. 
Ele reconhece o risco de aumento de impostos e é preciso que haja 
muito cuidado com relação a isso, senão podemos ter um arrocho 
ainda maior. 

O certo é que foi um debate brilhante. Pena que V. Exa., embora 
tenha nos dado a honra de sua presença, não pôde ficar até o fim. 

A discussão do projeto que trata de modificações na carreira do 
servidor público tem de ser feita com seriedade e cautela. Hoje, minha 
comissão recebeu o Dr. Antônio Augusto Anastasia numa reunião que 
durou mais de 3 horas. Debatemos, ouvimos explicações, fizemos 
indagações, críticas e apresentamos sugestões. O Dr. Antônio 
Augusto Anastasia prestou esclarecimentos não apenas como 
Secretário, mas, sobretudo, como jurista. 

O Deputado Rogério Correia tem manifestado sua justa 
preocupação com a ansiedade e a insegurança que vêm perturbando 
o servidor público. Junto-me a V. Exa., em aparte, não só para dizer 
que também essa é minha preocupação, mas também, e 
principalmente, para levar tranqüilidade ao funcionário público. Nossa 
intenção não é que os servidores se acomodem. Isso não convém a 
ninguém. Queremos apenas passar-lhes a certeza de que o assunto 
está sendo tratado nesta Casa com a seriedade própria dos homens 
públicos. 

Pairam dúvidas sobre os direitos adquiridos. Ainda hoje, uma 
funcionária pública, médica veterinária, colega de profissão que aqui 
esteve conversando comigo, manifestou insegurança com relação à 
opção que o funcionário público terá de fazer. Se não escolher as 
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vantagens pelo desempenho de função, perderá os quinqüênios? 
Expliquei-lhe que o projeto que tramita na Casa é claro no que se 
refere à preservação dos direitos adquiridos na carreira do servidor. 
Ninguém é obrigado a fazer opção por uma modalidade que -ainda não 
conhece. E mais, o servidor terá direito a todos os quinqüênios que 
estão por vencer daqui a dois, três, quatro ou dez anos. Tem-se direito 
adquirido sobre as conquistas que até mesmo não ocorreram e que 
são garantidas pela lei que regulamenta a carreira do servidor. Isso, 
no entanto, não exclui a necessidade de se fazer um plano de carreira 
detalhado para o servidor público. 

Outra preocupação de V. Exa. tem sido com o risco de a avaliação 
de desempenho servir para uma possível demissão em massa, e, 
portanto, acarretar a perda da estabilidade, o mais importante dos 
direitos adquiridos. Perguntei diretamente ao Secretário Anastasia se 
haveria possibilidade de isso acontecer. Respondeu que, caso fosse 
essa a intenção, o Governo não regulamentaria o artigo da 
Constituição que trata da avaliação de desempenho. Regulamentaria 
outro artigo ou parágrafo, que trata da demissão por excesso de gasto 
com o pagamento de pessoal da área pública. 

Todos conhecem a Lei Camata, que estabelece o limite de 60% para 
gasto com pessoal. Não é também novidade que Minas Gerais está 
além desse percentual. Os servidores sabem disso. Se o Governo 
tivesse intenção de usar o artifício da demissão em massa, teria 
apenas de regulamentar essa lei e, aí sim, fazer demissão por áreas 
de que entendesse poder prescindir. Isso não existe. O que se precisa 
fazer é otimizar o serviço público. 

Se o Estado tentasse demitir com base em avaliação de 
desempenho para reduzir quadros, perderia na Justiça, por estar 
usando de subterfúgio. Para tranqüilizar o servidor e o cidadão, faço 
uma consideração, com a qual V. Exa. comunga, de que é preciso 
haver qualidade no serviço público, e, portanto, responsabilidade no 
desempenho de funções por parte do servidor; haja vista que esta 
Casa aprovou emenda à Constituição estabelecendo o princípio de 
avaliação de desempenho como pressuposto para a demissão, caso o 
servidor público demonstre incapacidade para o desempenho de suas 
funções. Se esse princípio é justo, se estamos trabalhando para o 
povo mineiro e somos responsáveis, se o serviço deve ser de 
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qualidade, se o cidadão, que paga ao servidor através dos impostos, 
tem o direito a esse serviço de qualidade, teremos que regulamentar 
esta situação e estabelecer metodologia para avaliar a capacidade do 
desempenho de funções por parte dos servidores. Se concordamos 
com isso, estou aberto, individualmente, como Deputado, porque fui 
eleito por comunidade e é meu primeiro compromisso. O povo 
brasileiro, cada dia mais, quer um Deputado coerente, decente com os 
princípios morais e comprometido com a comunidade que o elegeu. 
Depois, aceita que seja situação ou oposição, mas é preciso que 
primeiramente tenha posição clara para exercer o mandato. Quero 
aliar-me a V. Exa. e aos demais Deputados, para estudar com cuidado 
os mecanismos necessários para assegurar, que a avaliação de 
desempenho se dê com isenção, transparência e respeito ao 
trabalhador e ao cidadão que o paga. Como testemunho pessoal, 
quando Prefeito, fui obrigado a demitir um funcionário público da área 
da educação, em estágio probatório de dois anos, após um ano, por 
várias tentativas de aproveitamento. A comunidade escolar 
apresentou requerimento à Secretária de Educação, pois o 
funcionário, apesar de aprovado em concurso, não apresentava 
capacidade para desenvolver atividade de sua responsabilidade. 
Como Prefeito, nomeei comissão composta por servidores de carreira 
e alguém da área jurídica. Esta comissão enviou parecer ao Prefeito, 
sugerindo a demissão do servidor que não oferecia à população o 
resultado pelo qual era pago. Na área da educação, isso é uma 
tragédia. V. Exa. esteja certo de que estou propenso a debater, mas 
devemos oferecer ao Estado as reformas necessárias. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. 
V. Exa. há de convir que, para o servidor público, é extremamente 
difícil aceitar discussão em que o pressuposto é que possa ser 
demitido. Como um debate democrático pode evoluir com ameaça de 
demissão? O servidor está em posição de rejeitar o debate, que não é 
democrático, já que parte do pressuposto de que o servidor poderá 
ser demitido pelo chefe. Não há argumento contrário a isso. Caso 
tenha duas insuficiências de desempenho, durante dois semestres 
seguidos, será demitido. Terá a oportunidade de recorrer a um 
conselho do Governo, que poderá reafirmar a demissão desse 
servidor. O restante do pacote parte da premissa de que o servidor 
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não é livre para o debate e para a escolha, pois poderá perder o seu 
emprego. Esse é o primeiro erro do Governo. O Governador remete 
um projeto e diz ao servidor que está pronto para a discussão desde 
que se enquadre na possibilidade da demissão do servidor. Isso não é 
correto. Fazemos um apelo ao Governador, para que retire esse 
pressuposto. Se deseja discutir com o servidor e fazer um serviço 
público melhor, com uma reforma, para que a população seja melhor 
atendida, que faça esse debate baseado na democracia e não na 
ameaça. O Governo não está agindo democraticamente com os 
servidores, mas sim autoritariamente. 

A insuficiência de desempenho não poderia gerar excesso de gasto. 
Já há uma série de regulamentações na Constituição Federal, que 
dificultam o processo. O Prof. Anastasia respondeu, mas não me 
convenceu. Encontrou o caminho mais fácil para possibilitar a 
demissão do servidor, que é exatamente aquele em que nada havia 
sido regulamentado. 

É correto discutir a avaliação do desempenho do servidor, para que 
evolua na carreira, pois só poderá ser demitido por processo 
administrativo caso tenha cometido falta grave. Assim o projeto deve 
ser regulamentado, e não no sentido de facilitar a demissão em massa 
dos servidores. Isso seria a quebra do princípio da estabilidade no 
emprego, que é absolutamente correto. 

A Deputada Maria Te reza Lara (em aparte) - Deputado Rogério 
Correia, cumprimento-o por trazer a esta Casa novamente esse 
debate extremamente importante para o servidor público e para a 
categoria da educação. Estive hoje, em Betim, visitando escolas. Os 
Diretores, professores e funcionários estão extremamente ansiosos e 
indignados com a situação.· Os designados estão preocupados, 
porque, se a situação dos efetivos é esta, temem por não terem mais 
direito garantido. 

A questão da avaliação é importante para a progressão e não para a 
demissão do servidor. Por outro lado, havendo avaliação, será preciso 
que se avaliem também as condições das escolas públicas do Estado. 

Temos problemas muito sérios. Nas escolas de Betim, além de faltar 
carteiras, há a violência. No último final de semana, várias escolas 
foram invadidas. Como avaliaremos o funcionário público? Como ex-
Diretora de escola, cargo que ocupei por cinco anos e meio, sei que o 
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profissional é quem veste a camisa e segura a escola pública. Se 
nela existe alguma qualidade, devemos isso ao profissional da 
educação. 

Não é possível exigir avaliação sem que, concomitantemente, haja 
investimento na educação, o que não tem acontecido por anos e anos, 
deixando as escolas na situação em que se encontram. 

Telespectadores da TV Assembléia, sexta-feira, às 15 horas, no 
Ginástica, em Belo Horizonte, teremos grande assembléia, depois de 
três dias de greve, para avaliar a situação da educação no Estado. 
Portanto, é importante a participação de todos. A organização dos 
servidores públicos da educação reverterá esse quadro, certamente 
com o nosso apoio e sensibilidade. 

Não posso deixar de solidarizar-me com a homenagem a Celso 
Aquino, fundador do PT e grande companheiro. Em Divinópolis, 
muitas vezes, junto com o Vereador do PT, Manoel Cordeiro, 
acompanhamos a situação do CEFET e da UEMG. Certamente, a vida 
e o testemunho de Celso Aquino são uma força para a caminhada dos 
companheiros de Divinópolis. 

O Sr. Presidente (Deputado Pastor George) - Deputado Rogério 
Correia, a Presidência requer que V. Exa. se atenha à discussão do 
Projeto de Lei no 96/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr. 

O Deputado Rogério Correia - O Deputado Alencar da Silveira Jr. 
lembrou muito bem que certidões deverão ser emitidas por repartições 
públicas do Estado e agentes públicos, como dito posteriormente, 
ameaçados de demissão com o projeto enviado pelo Governador 
Aécio Neves a esta Casa. 

No meu entender, o servidor emitirá essa certidão em condições de 
muita tensão. Não sei se o servidor atuará bem em um quadro de 
tensão, com um pacote, remetido à Assembléia, na cabeça, ou seja, 
verdadeiro saco de maldades. Aliás, não sabemos se possibilitará ao 
servidor cumprir as ações que o projeto de lei determina. A tendência 
do partido é votar favoravelmente ao projeto de V. Exa. Mas 
precisamos esclarecer em que condições o servidor público poderá 
agir. Concedo aparte ao Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Obrigado. Primeiramente, 
parabenizo o autor desse projeto. Enganam-se V. Exas. que dizem 
que não devemos discuti-lo para o futuro do Estado. Ele é 
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maravilhoso, poderá ser aprovado, mas não será cumprido porque 
não haverá servidor para fazê-lo. Então, por que não discutir? 
Logicamente devemos debater, pois o projeto enviado pelo 
Governador à Casa é simplesmente para aniquilar o serviço público, 
acabar com a estabilidade do funcionário, utilizar a avaliação de 
de~empenho para a permanência no serviço público. 

E duro ver como esse servidor será avaliado, e vem aqui o 
Domingos Sávio dizer que não há intenção de exonerações nem 
demissões. É lógico que sim! Para isso já temos mecanismos corretos 
e legais: se o funcionário não está atuando bem, é perfeitamente 
possível que se abra um processo contra ele. Há amparo legal para 
isso. E as próprias leis federais já determinam, quando há gasto em 
excesso, o mecanismo para a demissão: primeiro, os funcionários não 
estáveis; segundo, 20% dos cargos comissionados. Então, já temos o 
mecanismo. 

Na verdade, Deputado Alencar, temos de discutir o futuro do seu 
projeto, porque não adianta que seja aprovado e não haja funcionário 
para executá-lo. E é exatamente o que estamos percebendo aqui: o 
que o Governo do PSDB quer fazer com o Estado é o que o 
Presidente, do PSDB, fez com as estatais. E acho que essa 
responsabilidade é muito grande. Não podemos abrir mão da 
prerrogativa de fazer com que este Poder venha, de maneira bem-
fundamentada, acabar com a injustiça desse projeto. A meu ver, 
esses dois artigos nos proíbem até mesmo de discutir esse projeto. 
Espero que, amanhã, a liderança do Governo que vai conversar com o 
funcionalismo discuta de maneira sensata, sem tentar empurrar o 
projeto goela abaixo dos mais fracos, talvez até com ameaça, até 
porque esse projeto tem mesmo cara de ameaça. Ora, ao fazermos 
com que o servidor seja avaliado por seu chefe imediato, estaremos 
criando o instituto da bajulação. A pessoa vai ter de bajular para ser 
promovida. E, quem bajula muito, não trabalha. O Estado vai parar! 
Reparem bem que, com raras e honrosas exceções, os funcionários 
que ascendem rapidamente na carreira são os que mais bajulam e 
menos trabalham, enquanto os que estão lá carregando piano, 
coitados, muitas vezes ficam mofando. 

Então, temos de estar juntos, Deputados Rogério Correia e Alencar, 
com toda a base e com todos os Deputados, discutindo esse pequeno 
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pacote, que realmente está causando um transtorno muito grande 
para os servidores. Na verdade, quando se promove o sucateamento 
do serviço público, quando não se dá condição de trabalho. para o 
funcionário público, quem perde é a sociedade. V. Exa. reclama da 
situação da segurança, da saúde e da educação, e ainda vamos 
desmotivar os funcionários? Já se faz um corte no custeio, e agora se 
aniquilam os funcionários. O que será desse povo, que precisa dessas 
políticas públicas, que são fundamentais? 

Acredito que temos de discutir e votar o projeto do Deputado 
Alencar, mas não podemos abrir mão de exigir do Governo que nos 
dê condição para praticá-lo. O que adianta votar, e não praticar? É 
isso o que temos de discutir aqui, de maneira séria e sensata; do 
contrário, estaremos fazendo leis que não serão cumpridas. Aí, cai no 
descrédito o Poder Legislativo, que temos de defender. Não podemos 
continuar sendo tratados pela sociedade com o desrespeito com que 
hoje somos tratados. A essência da democracia está em um Poder 
Legislativo forte, atuante e respeitado. 

Não sou contra a avaliação de desempenho. Acho que o servidor 
tem de ser avaliado de maneira democrática, como fizemos quando fui 
Prefeito, com uma comissão previamente estabelecida, que não era 
só de chefes - dela também participavam representantes do sindicato. 
E gostaria que não fossem avaliados apenas os funcionários. E estou, 
até mesmo, não propondo uma emenda - até porque não irei 
apresentar emenda a esse pacote; aliás, se esse pacote for discutido 
aqui, acho que os Deputados de bem não devem nem apresentar-lhe 
emendas, para não serem coniventes com tamanha maldade -, mas 
sim elaborando um projeto de lei em que também se cria uma 
avaliação de desempenho: avaliação de desempenho do Governo, 
com as entidades - OAB, Judiciário, sindicatos - avaliando-o de seis 
em seis meses. Ora, os cargos comissionados, os Secretários e o 
próprio Governador, funcionário público número um, não são 
avaliados. Por que só os pobres coitados dos concursados, que já 
estão lambendo uma embira danada? Então, estou criando esse 
projeto, que devo protocolar amanhã, e espero que o PSDB, com a 
mesma veemência com que defende a avaliação dos funcionários, 
defenda também a avaliação da máquina por um colegiado de 
pessoas notáveis, pessoas do Governo, da sociedade organizada, dos 
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sindicatos, de religiosos, para que possamds constatar se a política 
que essa máquina está implementando, com funcionários pagos por 
nós, está realmente atendendo às necessidades do povo. Aí, a 
discussão vai ser interessante. 

Não dá mais para destruir os pequenos e bajular os maiores. 
Companheiro Alencar, seu projeto procede, mas precisamos somar, 
criando condições para que seja praticável. Caso contrário, passará 
pelo ridículo de fazer uma lei que não será cumprida, o que é ruim 
para um Deputado do seu naipe, de sua atuação. Estou solidário, 
votarei a favor, mas devemos, juntos, fazer com que a máquina do 
Governo dê condições para que tenhamos funcionários prestando 
serviços ao contribuinte. Parabenizo o Deputado Alencar da Silveira 
Jr. e agradeço o aparte ao Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Chico Simões. 
Deputado Alencar da Silveira Jr., foi elaborado o Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, ao projeto de V. Exa .. Sua 
recomendação é para a aprovação do projeto ou do substitutivo? 
Concedo aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Rogério 
Correia, telespectadores da TV Assembléia, Sr. Presidente, faço um 
apelo, mais uma vez, ao Deputado para que se atenha ao tema. 
Quando V. Exa. fala em substitutivo, estamos aqui, exatamente, para 
discuti-lo. O que ocorre nesta Casa? Uma lavagem cerebral no 
telespectador da TV Assembléia e no funcionali·~lo público. Falam 
que vem um pacotão, que já virou pacotinho, qu0 vai acabar com o 
funcionalismo público, demitir, e não é nada disso. A Oposição deve 
lembrar que, em Brasília, muito pior está sendo feito. Quero ver V. 
Exa. subir para discutir os projetos e falar sobre as diretrizes que 
serão enviadas pelo Presidente Lula, pois teremos que seguir a lei 
federal. Quando V. Exa., Presidente, permite qualquer discussão, 
vemos que só se fala do projeto do Governador, e não do meu projeto 
que está em pauta. 

O Deputado Chico Simões lembrou que o funcionário público emitirá 
a certidão, mas nos projetos q1,.1e não têm a menor relação, o 
Deputado Rogério Correia faz a mesma coisa. Entretanto, as coisas 
estão melhorando. Antigamente, tudo que fosse relativo ao funcionário 
público era tratado pela Bancada do PT. Agora, mudou. Amanhã, o 
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Líder do Governo terá a primeira conversa para saber das 
insatisfações do funcionário e o que pode ser adequado. O próprio 
Governador já tomou essa posição, quando se reuniu com a minha 
Bancada e com todos os 77 Deputados desta Casa. Não se trata de 
um trator de esteira. 

V. Exa., Deputado Rogério Correia, foi chamado pela primeira vez, 
em sua vida parlamentar, para discutir com um Governador e um 
Prefeito, que não são da sua bancada. 

E o que ocorre hoje? De tanto o PT dizer que o funcionário público 
vai ser avaliado pelo seu chefe imediato, que haverá aqueles famosos 
puxa-sacos, ele vai ficar desvalorizado. Desde pequeno, a população 
mineira sabe disso. Quando chegavam a qualquer firma, se viam um 
paletó, diziam: "Olhem, está parecendo funcionário público. Deixa o 
paletó na cadeira e sai. Quando der 5 horas da tarde, todo o mundo 
vai embora". Desde pequeno, ouvimos falar isso. Esse projeto veio 
para valorizar o funcionário público. As discordâncias da categoria 
serão discutidas. E dizem que quem conseguiu isso foi a Bancada do 
PT. Toda melhoria poderá ser discutida com o próprio Governador. 
Espaço para isso já deu. V. Exa. faz sua parte como Deputado da 
Oposição, como defensor do funcionalismo público. Sou testemunha 
disso. Desde que foi Vereador, há 16 anos, tem defendido o 
funcionário público. V. Exa. tem seu mérito, mas devemos parar com 
faz-de-conta, para a população entender que o Governador só quer 
massacrar, acabar com o Estado. Não quer nada disso. O Governador 
quer o Estado para governar. Se não der conta de fazer isso agora, no 
futuro dará um Estado melhor para suas filhas, para os filhos de V. 
Exa., de todos os Deputados, da população mineira, para a Júlia. 
Vamos ter, sim, um Estado melhor, pois este está inviável, pagando a 
folha do jeito que está. O Deputado Chico Simões fez uma reforma 
quando foi Prefeito. Ficou satisfeito? Recebeu críticas, mas hoje diz 
que conseguiu muita coisa. O próprio Chico Ferramenta, sua esposa 
está aqui e pode corroborar minhas palavras, foi criticado, mas hoje 
tem uma folha de 50%, anteriormente era de 75%. Por quê? Porque 
foram feitas mudanças. Precisamos de plano de cargos e carreira. 
Vamos tê-los. Vamos discuti-los, ver até onde podemos chegar. O 
Governador está lá para fazer o melhor. Temos um Governador que 
quer o melhor. Quem pagará o preço por tudo que não der certo 
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nesse projeto será o Governador, que tem um futuro político, 
diretrizes, um passado, que está fazendo o presente e vai melhorar o 
futuro deste Estado e do País. Quando digo "tomara", estou torcendo 
por isso, porque ainda estou acreditando nos homens. Estou presente 
na vida pública porque ainda acredito nos homens públicos, ainda 
acredito que vamos melhorar este Estado, transformá-lo nos moldes 
de São Paulo, com uma educação e uma saúde perfeita. Ninguém 
consegue mudar nada de uma hora para outra. Não adianta parar a 
Casa. Vamos levar as propostas, conversar com o Governador. Não 
adianta ficar jogando para a platéia, Deputado Rogério Correia. E se 
amanhã der certo, se o funcionalismo público ficar satisfeito? V. Exa. 
ficará como? Será que o Lula vai fazer tudo? E as críticas? V. Exa. vai 
aceitá-las? 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que 
me garanta a palavra, para que possa concluir. 

O Sr. Presidente - Está com a palavra o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito que me 

conceda um tempo a mais, porque o Deputado Alencar da Silveira Jr. 
está me impedindo de concluir. 

Esclareço que a preocupação de V. Exa. é a de todos. É exatamente 
por isso que estamos fazendo uma discussão em torno do projeto. 
Apresentei uma série de opiniões a respeito do projeto e do seu 
conteúdo, porque acho que temos de discutir o conteúdo do que nos 
foi enviado. A abordagem que fiz foi exatamente em torno disso. 

Sugeri à Bancada do Governo que apresentasse ao Governador 
nossa preocupação em retirar dois projetos de lei, a fim de que seja 
amenizado o clima de conflito com o funcionalismo público e a 
discussão possa ser feita. Refiro-me ao projeto que quebra a 
estabilidade e possibilita a demissão em massa e ao que quebra a 
estabilidade a partir da implantação do regime celetista, por concurso, 
por tempo indeterminado. Como esses dois projetos quebram a 
estabilidade do servidor público, não podem ser colocados em 
processo de discussão dos demais pontos apresentados pelo 
Governador, de choque de gestão. 

Não é verdade que o Governador fará uma discussão democrática 
nesses pontos, e não o faz exatamente no momento em que propõe 
ao servidor público a quebra daquele que é o principal direito 
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adquirido. Portanto, não é verdade que o servidor tem todo o direito 
preservado. O emprego, principal direito, está sendo suprimido para 
todo servidor, inclusive para o atual. Quando se faz isso, é evidente 
que não há uma discussão democrática. 

Então, o que espero para amanhã - e V. Exa. já anunciou mais uma 
vez a reunião da base do Governo com o funcionalismo público - é 
que a base do Governo conserte esse erro e diga ao servidor que 
estarão retirando os dois projetos que impedem a evolução 
democrática do debate. Feito isso, é evidente que a discussão se dará 
de maneira mais democrática. 

Deputado Alencar, escutei o aparte de V. Exa., mas a partir do 
momento em que, ao invés de apartear, quis impedir a continuação do 
meu discurso, precisava responder a V. Exa., que, aliás, parece não 
ter feito questão de escutar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 

discussão. 
Questão de Ordem 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Nunca tive a palavra cassada 
nesta Casa. Pela primeira vez, em nove anos, um Deputado do PT, 
querendo ou não, mostra-nos a "democracia" que é o PT. Vemos que 
não podemos falar nada que contrarie o PT! 

Gostaria de dizer a V. Exa. que os 30 segundos que pedi eram para 
agradecer pelo aparte. 

Foi a primeira vez que me aconteceu isso, nesta Casa. Haverá 
outros projetos para discutir, como é o caso do Projeto de Lei no 1 04, 
de autoria da Deputada Lúcia Pacífico. Sabe o que ocorrerá, então? 
Vão subir à tribuna e farão um discurso completamente diferente do 
conteúdo do projeto. Se na hora certa não discutirmos as coisas 
certas, tudo será aprovado a toque de caixa. 

Até agora o projeto não recebeu parecer, a não ser o das 
Comissões. O que foi falado? Precisamos discutir. 

Assim, mais uma vez, faço um apelo a V. Exa. e à Presidência para 
que o orador que subir à tribuna discuta o tema do projeto, porque, 
caso contrário, esta Casa vai parar e a opinião pública vai querer 
saber por que nada está sendo votado. 

Como V. Exa. pode constatar, não há quórum para a continuação 
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dos trabalhos. Peço o encerramento, de plano, da reunião. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 28, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28/5/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Palavras do Sr. Presidente - 2a Fase: 
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 96/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 
com a Emenda no 1 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
Complementar n° 2/2003; encerramento da discussão; suspensão e 
reabertura da reunião; discursos dos Deputados Miguel Martini, Jô 
Moraes, Leonardo Quintão e Maria Tereza Lara; votação nominal do 
Substitutivo no 1; questões de ordem; aprovação - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 17/2003; aprovação na forma do 
Substitutivo no 1 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
65/2003; discurso do Deputado Rogério Correia; questão de ordem -
Encerramento. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André Quintão - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos 
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Ermano Batista - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto 
Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro 
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto 
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Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau ~ Pinduca 
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado -Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 9h13min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a 
apreciação de pareceres e requerimentos. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 

presente reunião o Requerimento no 422/2003, bem como os Projetos 
de Lei n°S 9, 25 e 33/2003, em virtude da sua apreciação na reunião 
extraordinária realizada ontem, à noite. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada nesta fase, 

a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 

96/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre 
certidões emitidas por repartições públicas do Estado. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de Administração 
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Pública opina por sua aprovação com a Emenda no 1, que 
apresenta, ao Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. Em votação, 
o Substitutivo n° 1 , salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1° 
turno, o Projeto de Lei n° 96/2003 na forma do Substitutivo n° 1 com a 
Emenda no 1 . À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 2/2003, 
do Deputado Célio Moreira, que dá nova redação ao art. 70 da Lei 
Complementar no 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de 
Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado 
de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão 
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, 
inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados 
que desejarem aprová-lo registrarão "sim"; os que desejarem rejeitá-lo 
registrarão "não". A Presidência lembra ao Plenário que a matéria será 
aprovada se obtiver 39 votos favoráveis. A fim de proceder à votação 
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que 
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste 
momento. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reumao por 5 

minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação 
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a 

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 

Projeto de Lei Complementar no 2/2003, do Deputado Célio Moreira, 
trata do Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos 
Servidores Públicos de Minas Gerais e prevê a concessão de 120 dias 
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de licença remunerada à servidora que adotar ou obtiver guarda 
judicial de criança. Queremos encaminhar favoravelmente a esse 
projeto, com as modificações propostas para adequá-lo à legislação 
federal. 

O art. 70 da lei complementar prevê que à servidora que adotar ou 
obtiver guarda judicial de criança para fins de adoção será concedida 
licença-maternidade pelo período de 120 dias, se a criança tiver até 1 
ano de idade; de 60 dias, se tiver menos de 4 anos; e de 30 dias se 
tiver de 4 a 8 anos. 

É uma proposta extremamente justa, pois, além de adequar uma 
legislação federal, estimula as pessoas que querem prestar esse 
grande serviço, esse gesto de fraternidade, de humanidade, de amor, 
de carinho, que é adotar uma criança. Ao mesmo tempo, dá amparo 
àquela mãe que obteve a guarda judicial da criança, nesse período 
tão difícil. 

Nosso encaminhamento é favorável a esse projeto. Parabenizamos 
o Deputado Célio Moreira por essa iniciativa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a 
Deputada Jô Moraes. 

A Deputada Jô Moraes - Caros Deputados e Deputadas, é por uma 
feliz coincidência que hoje - Dia Nacional de Combate à Mortalidade 
Materna - está em pauta o projeto do Deputado Célio Moreira, que 
versa sobre a questão da adoção. A mortalidade materna influencia as 
condições que a criança passa a ter a partir do seu nascimento. 
Estamos tratando aqui não de um parto normal, mas de um gesto de 
adoção, que é a responsabilidade social que a sociedade deve ter na 
cobertura e na proteção. Por isso nós, do Bloco PT-PC do B, 
consideramos esse projeto justo e encaminhamos por sua aprovação. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Leonardo Quintão. 

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, encaminho pela 
aprovação desse projeto. Vejo a preocupação do Deputado Célio 
Moreira no caso de adoção. Ao analisar as estatísticas de adoção no 
Estado de Minas Gerais e no Brasil, constatamos que a maioria das 
famílias prefere adotar crianças com menos de 1 ano, com pais e 
mães biológicos brancos. Infelizmente muitas crianças não são 
adotadas em virtude de sua cor e também pela idade. Por isso, é 
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pertinente o projeto do Deputado Célio Moreira, que dá o prazo de 
120 dias para que a mãe e o pai possam ter um tempo de adaptação 
com sua criança. Ressalto também o projeto do Deplltado com 
relação ao dia do nascituro, o dia do nascimento da criança, 
mostrando a sua preocupação com as nossas crianças. Por isso, 
encaminho pela aprovação, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a 
Deputada Maria Te reza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Também quero cumprimentar o 
Deputado Célio Moreira por esse projeto e dizer de sua importância 
social. Precisamos valorizar cada vez mais a família, e integrar as 
crianças em uma nova família é uma maneira de construir uma 
sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Também 
contribui contra a violência, porque crianças que não têm estrutura 
familiar sofrem muito mais nessa sociedade injusta em que vivemos. 
Precisamos somar forças, porque hoje não temos mais grandes 
orfanatos. Isso ocorreu em épocas passadas, mas hoje temos famílias 
substitutas, onde as crianças se integram. A Igreja Católica e o Papa 
João Paulo 11 têm falado inúmeras vezes sobre o verdadeiro papel da 
família, e acreditamos que uma nova sociedade só se restabelecerá 
quando as famílias estiverem de fato no centro. Que essa "cellula 
mater" traga de novo a vivência dos verdadeiros valores- fraternidade, 
igualdade e justiça - para o mundo contemporâneo. 

Por tudo isso, estamos declarando nosso voto e o de nosso bloco 
favoráveis a esse projeto. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo no 1. 
- Registram "sim" os seguintes Deputados: 
Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha -

Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jô Moraes -
João Bittar - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado. 
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- Registram "não" os seguintes Deputados: 
Dilzon Melo - Djalma Diniz - Ermano Batista - Pinduca Ferreira. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sargento Rodrigues- Gostaria que V. Exa. renovasse a 

votação, pois não consegui votar naquela máquina. Gostaria que V. 
Exa. registrasse que meu voto é favorável. 

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, tentei votar e, infelizmente, 
não consegui. Queria fazer declaração de voto e, se possível, renovar 
a votação para que eu possa votar "sim". 

O Deputado Dilzon Melo - Gostaria que retificasse minha votação 
que, por um erro de digitação, votei "não", quando queria e quero 
votar "sim". 

O Deputado Rogério Correia - Para que não tenhamos, em futuros 
processos, nenhuma dúvida sobre essa questão, gostaria que V. Exa. 
consultasse os Líderes dos partidos se há consenso em renovar a 
votação. Sou favorável, neste caso, a que se renove, mas gostaria de 
ter o aval do Colégio de Líderes para que, no futuro, não havendo 
concordância, isso não volte a acontecer. Tendo o resultado de 
votação, só mesmo com unanimidade do Colégio de Líderes para se 
ter outra votação, para que nos resguardemos de outros problemas. 
Nossa posição é favorável a que se renove a votação, mas gostaria 
da aquiescência do Colégio de Líderes desta Casa. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, se eu não estiver 
enganado, em um processo eletrônico, vale a apresentação do painel, 
de acordo com o Regimento. Porém, considerando que o Presidente 
tem direito ao voto de minerva, que não foi declinado; considerando 
que o Sargento Rodrigues tentou votar e manifestou sua vontade 
antes mesmo que o resultado saísse, acredito que houve um fato 
claro. Sou também favorável a que se mantenha o que está no painel, 
mas houve um fato evidente e claro de que o equipamento não foi 
capaz de captar a vontade do Deputado que se manifestou antes do 
resultado final. Nesse caso, a renovação da votação é o critério mais 
justo. 

O Sr. Presidente - A Presidência ainda não havia anunciado o 
resultado da votação. Considerando que a votação é pelo processo 
nominal e que houve manifestação do voto favorável dos Deputados 
Sargento Rodrigues e Zé Maia, que não conseguiram votar pelo 
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processo eletrônico, houve 38 votos favoráveis, os quais, acrescidos 
dos votos dos Deputados Sargento Rodrigues e Zé Maia, totalizam 40 
votos a favor. Houve 4 votos contrários. Está, portanto, aprovado o 
Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Lei Complementar n° 2/2003 na forma do Substitutivo no 1 . À 
Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 17/2003, do Deputado 
Weliton Prado, que dispõe sobre assentamento de famílias no Estado, 
removidas em decorrência de obras públicas e dá outras providências. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na 
forma do Substitutivo no 1, que apresenta. As Comissões de 
Transporte e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação na 
forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei no 17/2003 na forma 
do Substitutivo no 1. À Comissão de Transporte. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 65/2003, da Deputada 
Maria José Haueisen, que institui a segurança obrigatória nos caixas 
eletrônicos. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de 
Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado 
Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - O projeto da Deputada Maria José 
Haueisen que institui a segurança obrigatória nos caixas eletrônicos é 
de extrema importância para a sociedade, e a Bancada do PT, 
inteiramente favorável à sua aprovação, considera necessária 
discussão aprofundada do assunto. 

Como, neste momento, estão ocorrendo reuniões das Comissões de 
Direitos Humanos e de Educação e Cultura, além do seminário que se 
realiza por iniciativa dos Deputados Roberto Carvalho e Chico 
Simões, o Plenário não está completo. Desejamos a aprovação do 
projeto com o maior número de votos possível. 

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

encerramento, de plano, da reunião, e que se adiem a discussão e a 
votação do projeto da Deputada Maria José Haueisen para a. reunião 
ordinária da tarde de hoje. 

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. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 249/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei ora analisado 
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Moradores dos Bairros Calcita, Santa Efigênia e Nossa Senhora 
Aparecida, com sede no Município de Arcos. 

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, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros Calcita, Santa 

Efigênia e Nossa Senhora Aparecida é uma entidade sem fins 
lucrativos, de caráter educativo, beneficente, promocional e 
assistencial e tem a finalidade de unir esforços para o 
desenvolvimento dos bairros, prestar serviços e conquistar melhorias 
para a comunidade. 

Para atingir seus objetivos, planeja e executa vários trabalhos que 
visam obter a melhoria de vida e o bem-estar dos moradores nos 
setores de saúde, lazer, educação, saneamento básico e outras obras 
de infra-estrutura; procura obter, por intermédio de órgãos 
governamentais e da comunidade, meios e verbas para sua 
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subsistência; celebra convênios com entida'des oficiais, para manter 
e expandir seus serviços de assistência médica e dentária. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

249/2003. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 344/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei no 344/2003, do Deputado Alberto Bejani, propõe 

seja declarado de utilidade pública o Núcleo Espírita Infantil Vovó 
Silvinha - NEIVOS -, com sede neste município. 

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, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada no relatório presta relevantes serviços à 

comunidade, pois tem entre os seus objetivos: a) prestar assistência à 
criança carente e suas famílias, atendidas no regime de creche-casulo 
e clube de pais; b) promover ações integradas, tais como o combate à 
desnutrição, educação e prevenção em saúde ~ucal, educação e 
prevenção da Aids e assistência psicopedagóg . ..;a; c) desenvolver 
programas de educação moral e cristã, à luz dos ensinamentos 
postulados pela doutrina espírita; d) promover ações comunitárias em 
saúde pública e de proteção ao meio ambiente. 

Conclusão 
Diante do relatado, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

344/2003. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO.DO PROJETO DE LEI N° 399/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela 
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pretende declarar de utilidade pública o Lar Nossa Senhora das 
Graças de Poço Fundo, com sede no Município de Poço Fundo. 

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição de Justiça, que o 
examinou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vindo agora a esta Comissão para 
deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Lar Nossa Senhora das Graças de Poço Fundo é uma sociedade 

civil beneficente e sem fins lucrativos, tendo como objetivo principal a 
prática da caridade cristã por meio de assistência social, que presta 
gratuitamente aos carentes nascidos nesse município; para tanto, 
mantém asilo, assistindo às pessoas desamparadas da terceira idade 
e lhes prestando serviços de atendimento médico e psicológico e 
instrução religiosa, além de possibilitar que elas participem de eventos 
culturais. 

Em consulta à documentação anexada ao processo, constata-se no 
art. 31, alínea "d", do estatuto da entidade, que é vedada a 
remuneração de seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores e 
benfeitores pelos trabalhos ali desenvolvidos; no mesmo art. 31, 
alínea "e", está prevista a destinação de seu patrimônio, em caso de 
extinção, a entidade congênere vinculada à Sociedade de São Vicente 
de Paulo, com registro no Conselho Nacional de Assistência Social ou 
a qualquer outra entidade pública, juridicamente constituída. 

Em vista do que foi apresentado, pode-se considerar a referida 
entidade perfeitamente habilitada a receber o título de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Considerando a exposição de motivos, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei no 399/2003. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 414/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em análise 

pretende declarar de utilidade pública a Associação de Assistência a 
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Toxicômanos, Aidéticos e Amentais - Grupo Renascer, com sede no 
Município de Monte Carmelo. 

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, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação de Assistência a Toxicômanos, Aidéticos e Amentais-

Grupo Renascer é uma sociedade civil filantrópica sem fins lucrativos 
que tem por finalidade apoiar e dar· assistência a toxicômanos, 
alcoólatras, aidéticos e a pessoas portadoras de distúrbios mentais, 
objetivando a sua recuperação. 

Por outro lado, em consulta à documentação anexada ao processo, 
verifica-se no art. 18 do estatuto da Associação que as atividades 
desenvolvidas pelos membros da diretoria ou do conselho fiscal são 
inteiramente gratuitas,· e o art. 25 determina que, em caso de 
dissolução, seu patrimônio remanescente será destinado a instituição 
congênere de Monte Carmelo. 

Em vista disso, consideramos a entidade perfeitamente habilitada a 
receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Considerando a exposição de motivos, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei no 414/2003. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 442/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela 

visa declarar de utilidade pública a Creche Lar Escola da Caridade -
LEC -, com sede no Município de lpatinga. 

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, I, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação ' 

A Creche Lar Escola da Caridade é uma entidade civil sem fins 
lucrativos, de natureza filantrópica e educacional, fundada em 1986, 
que tem por objetivos amparar e educar as crianças carentes, 
combater a fome e a pobreza e promover a preservação do meio 
ambiente, particularmente da fauna e da flora. 

Os serviços prestados por essa entidade visam a melhorar a 
qualidade de vida das pessoas assistidas e da comunidade na qual 
está inserida. Assim, dentro de sua atividade principal, mantém 
berçários e salas próprias de apoio à pré-escola, para crianças de 
quatro a seis anos. 

Com esse trabalho efetivo de educação infantil e de apoio 
comunitário, encontra-se apta a receber o título declaratório de 
utilidade pública que se lhe pretende outorgar. 

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

442/2003. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 432/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 

em tela visa declarar de utilidade pública a As i'ciação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais- APAE de Santa Maria ,_;e ltabira, 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. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE de Santa 

Maria de ltabira é uma sociedade .civil sem fins lucrativos, de caráter 
cultural, assistencial e educacional. Possui por finalidade, entre outras, 
promover medidas de âmbito municipal que visem assegurar o 
ajustamento e o bem-estar dos excepcionais, cabendo-lhe, 
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especialmente, a formulação de programas concernentes a eles, a 
publicação de trabalhos e obras especializadas. 

Os relevantes serviços prestados por essa entidade tem merecido 
grande destaque no interior, onde sobrevive graças ao esforço, à 
abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo manifestado 
pelos seus sócios, administradores e colaboradores de um modo 
geral. 

Pelo meritório trabalho que a entidade empreende, consideramos 
justa a concessão do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

432/2003 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 433/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 

em tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Felixlândia, 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. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de 

Felixlândia é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter 
cultural, assistencial e educacional. Possui por finalidade, entre outras, 
promover medidas de âmbito municipal que visem assegurar o 
ajustamento e o bem-estar dos excepcionais, cabendo-lhe, 
especialmente, a formulação de programas atinentes a esse 
segmento, a publicação de trabalhos e obras especializadas. 

A relevância dos serviços prestados por essa entidade é ponto de 
destaque no interior, para a qual convergem somente elogios. A 
instituição sobrevive graças ao esforço e à abnegação de seus 
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filiados, administradores e colaboradores de um modo geral, e 
mesmo assim vem promovendo a qualificação e o crescimento de 
inúmeros excepcionais. 

Pelo meritório trabalho que a entidade empreende, consideramos 
justa a concessão do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

433/2003 na forma proposta. 
Sal.a das Comissões, 30 de maio de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 558/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe 

visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Estudantes 
Universitários Átila, com sede no Município de Paraopeba. 

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a esta 
Comissão apreciá-lo conclusivamente, atendo-se ao estabelecido no 
art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação dos Estudantes Universitários Átila é uma entidade 

civil, sem fins lucrativos, fundada em 1 °/1/99, que tem por finalidade a 
proteção à saúde da família, a gestantes, crianças e idosos, 
contribuindo também para o combate à fome e à pobreza. 

Consumados tais objetivos, orienta seus esforços para a habilitação 
e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e para ações nas 
áreas de educação, cultura e lazer. 

Pela importância que representa o trabalho da Associação, vemos 
como justa e meritória a concessão do título declaratório de utilidade 
pública. 

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

558/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 2 de junho de 2003. 

-
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Weliton Prado, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 581/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauro Lobo, o Projeto de Lei no 581/2003 

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos 
Funcionários em Nefrologia - ASSFEN -, com sede no Município de 
Divinópolis. 

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. E, a seguir, foi encaminhada a esta 
Comissão para deliberação conclusiva em turno único, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Criada em 1997, no Município de Divinópolis, a citada Associação é 

uma entidade beneficente sem fins lucrativos. 
A sua principal meta é abrigar menores na faixa etária de 4 meses a 

5 anos filhos de pais que exerçam suas atividades na entidade, 
podendo estender sua atuação a outras obras assistenciais. 

O seu trabalho é executado com base nos princípios da ética e 
cidadania, pois objetiva garantir às crianças o direito de crescerem e 
se desenvolverem em um ambiente saudável, o mais próximo possível 
de uma família bem-estruturada e harmônica. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

581/2003. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2003. 
Célio Moreira, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 19/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 19/2003 
visa a estabelecer o teto remuneratório para os servidores do Poder 
Executivo. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem a matéria a 
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esta Comissão para receber parecer sobre a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame pretende fixar o teto remuneratório dos 

servidores do Poder Executivo, de forma a colocar limite nas 
vantagens pessoais, até que se fixe o limite previsto no art. 37, inciso 
XI, da Constituição de República. Este é, sem dúvida, o dispositivo 
central na sistemática de limite máximo de remuneração adotado pela 
Carta Magna, de forma que partimos dele, em sua redação original, 
para informar os membros desta Casa e os demais interessados 
sobre a matéria. Dispunha o art. 37, inciso XI, da Constituição da 
República, conforme a redação do constituinte originário, que: 

"Art. 37- ...................................................... . 
XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior 

e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como 
limites máximos e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores 
percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por 
membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do 
Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no 
Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores 
percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito". 

Complementando esse dispositivo, o art. 17 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT -, ainda em vigor, estabelece o 
seguinte: 

"Art. 17 - Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os 
adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam 
sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão 
imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se 
admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de 
excesso a qualquer título". 

O art. 17 do ADCT cria, pois, uma exceção à irredutibilidade de 
vencimentos estabelecida do inciso XV do art. 37 da Constituição da 
República. Assim, as remunerações e os proventos que estivessem 
em desacordo com o texto constitucional à época de sua 
promulgação, inclusive o teto previsto no referido inciso XI do art. 37, 
deveriam ser imediatamente reduzidos, não havendo que falar, nesse 
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caso, em direito adquirido. 

Vale lembrar que a redação do inciso XI do art. 37 da Constituição 
da República foi reproduzida no § 1 o do art. 24 da Constituição do 
Estado, com as adaptações necessárias, nos termos seguintes: 

"Art. 24- ...................................................... . 
§ 1 o - A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a 

maior e a menor remuneração do servidor público, observados, como 
limites e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos 
como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelo Deputado 
Estadual, Desembargador e Secretário de Estado;". 

O mencionado inciso XI, posteriormente alterado pela Emenda à 
Constituição no 19, de 1999, indicava, em sua redação original, como 
teto remuneratório dos servidores os valores percebidos como 
remuneração, em espécie, a qualquer título, pelos membros dos 
respectivos Poderes ou titulares de cargo, no caso dos Ministros e dos 
Secretários, em cada esfera da Federação. Determinava, outrossim, a 
fixação por lei de limite máximo remuneratório e da relação entre a 
maior e a menor remuneração dos servidores. 

Observe-se que, nessa sistemática, utilizava-se a expressão "a 
qualquer título" duas vezes: no inciso XI do art. 37 e no art. 17 do 
ADCT. No primeiro caso, com referência ao que os membros de 
Poder ou os Ministros e Secretários recebem; no segundo, com 
referência às parcelas que o servidor recebe, que devem ser 
submetidas ao referido teto. 

A interpretação legislativa da matéria iniciou-se por meio da Lei 
Federal no 8.448, de 21/7/92, que regulamenta os arts. 37, inciso XI, e 
39, § 1 o, da Constituição Federal. O art. 3° da mencionada lei, que foi 
revogado pela Lei no 9.624, de 2/4/98, dispunha não apenas que o 
maior vencimento não poderia ser "mais que vinte vezes o menor'' 
(inciso 1), mas também que "a soma das vantagens percebidas pelo 
servidor não poderá exceder a duas vezes o valor do maior 
vencimento básico ou soldo permitido como teto nos termos do inciso 
anterior'' (inciso 11), embora excetuasse desse limite um rol extenso de 
parcelas pecuniárias. Saliente-se que o referido art. 5° não teve a sua 
constitucionalidade questionada. Sobre a mesma matéria, o art. 2° da 
Lei Federal no 8.852, de 4/2/94, dispõe: 

"Art. 2° - Para os fins do inciso XII do art. 37 da Constituição Federal, 
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o maior valor de vencimentos corresponderá, no Poder Executivo, a 
no máximo 90% (noventa por cento) da remuneração devida a 
Ministro de Estado". 

Observe-se que o dispositivo se refere a vencimentos, definidos no 
mesmo diploma legal como a soma do vencimento básico com as 
vantagens permanentes relativas ao cargo, emprego, posto ou 
graduação. A mesma lei definiu, ainda, o que se entende como 
parcela remuneratória, excluindo desse conceito um número 
significativo de benefícios pecuniários, que não estariam, desta forma, 
submetidos ao teto. 

A aplicação dos mencionados dispositivos levou a matéria diversas 
vezes ao Supremo Tribunal Federal - STF -, que adotou 
posicionamento que reduzia a densidade normativa do inciso XI do 
art. 37 da Constituição Federal, fazendo-o cair no descrédito, ao 
entender que se excluíam do teto remuneratório as vantagens 
pessoais, tais como adicional por tempo de serviço, incorporação de 
parcela de cargo em comissão (apostilamento), gratificação de risco 
de vida, entre outras. 

Logo após a promulgação da Constituição da República, o STF 
entendeu que não se submetiam ao teto as parcelas de natureza 
pessoal. A título de exemplo, mencionem-se a ADIN no 14, julgada 
pelo STF em 28/9/89, o Recurso Extraordinário n° 185.842/PE e a 
ADIN no 1.443. Entendeu-se como parcela de natureza pessoal, entre 
outras: 

a) adicional por tempo de serviço (por exemplo: a ADIN no 14); 
b) a continuidade na recepção de remuneração depois de 

determinado tempo em cargo em comissão ou função de confiança 
(apostilamento) (por exemplo: STF, ADIN MG, 1.279); 

Fora do conceito de vantagem pessoal ficavam as vantagens 
inerentes ao cargo, a exemplo das gratificações de produtividade (por 
exemplo: o Recurso Extraordinário no 185.842/ PE). 

Admitia-se, ainda, que a União, os Estados e os municípios 
estabelecessem subtetos por lei, isto é, limites de remuneração 
inferiores aos valores percebidos pelos paradigmas referidos na 
redação original do inciso XI do art. 37 da Constituição da República 
(por exemplo: STF RE 228.080 - SC; Informativo no 117). 

As alterações nas regras de fixação do teto remuneratório 

---
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promovidas pela Emenda à Constituição no 19 foram uma reação ao 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que, como já 
afirmamos, retirou do inciso XI do art. 37 a força norméitiva. Para 
tanto, o constituinte alterou, por um lado, a sistemática de 
remuneração do membro de Poder, do detentor de mandato eletivo, 
dos Ministros e dos Secretários de Estado (§ 4° do art. 39), entre 
outros, estabelecendo que "serão remunerados exclusivamente por 
subsídio fixado em parcela única". Por outro lado, fixou, como teto 
remuneratório, o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
nos termos da nova redação do inciso XI do art. 37 da Constituição da 
República: 

"Art. 37- ........................................................ . 
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 

empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, 
dos membros de qualquer dos Poderes da União, do Distrito Federal e 
dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie 
remuneratória, percebidas cumulativamente ou não, incluídas as 
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão 
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal". 

Assim, por um lado, estabeleceu-se que um conjunto de agentes 
públicos e políticos receberá subsídio em parcela única, e, por outro, 
determinou-se expressamente que, para os demais servidores, "as 
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza" não poderão 
exceder ao teto remuneratório equivalente ao subsídio do Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. 

A alteração do texto constitucional, contudo, não surtiu o efeito 
imediato esperado, porque o Supremo Tribunal Federal, em sessão 
administrativa realizada em 24/6/98, exarou entendimento de que o 
inciso XI do art. 37 da Constituição da República, com a nova redação 
decorrente da citada emenda, não é auto-aplicável. Merece 
reprodução a seguinte passagem da ata da mencionada sessão: " ... 
até que se edite a lei definitiva do subsídio mensal a ser pago a 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, prevalecerão os três tetos 
estabelecidos para os três Poderes da República, no art.37, XI, da 
Constituição, na redação anterior à que lhe foi dada pelo EC 19/98". 
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Além do mais, o STF já vem aplicando o entendimento exposto na 

citada decisão administrativa às suas decisões jurisdicionais, 
conforme se verifica, por exemplo, no RO 285.706-8 RJ: "Servidor 
público: teto de vencimentos (CF, art. 37, XI): subsistência integral do 
sistema anterior à EC 19/98, até a fixação dos subsídios dos Ministros 
do Supremo Tribunal: conseqüente imunidade à incidência do teto do 
respectivo Poder das vantagens de caráter individual, conforme a 
jurisprudência firmada sob o regime anterior à alteração constitucional 
ainda ineficaz: precedente". 

Nesse quadro, foi encaminhado o projeto de lei em exame, cujo art. 
1 o estabelece: 

"Art. 1 o - A remuneração mensal total, incluindo todas as vantagens 
pessoais, do servidor ativo e inativo da Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo fica limitada ao valor da 
remuneração do Governador do Estado, até que se fixe o limite 
previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal". 

A análise da proposição deve se desenvolver considerando, por um 
lado, o sistema normativo que disciplina a matéria e, por outro, a 
posição do Supremo Tribunal Federal anteriormente descrita. 

Pelo enfoque normativo, o projeto carece de ajuste, tendo em vista 
que a própria Constituição do Estado define como limite remuneratório 
dos servidores do Poder Executivo a remuneração do Secretário de 
Estado. Na alteração que se faz necessária, seguimos como 
parâmetro o art. 2° da Lei Federal no 8.852, de 1994, ou seja, o limite 
remuneratório será de 90% da remuneração do Secretário de Estado. 

Entretanto, inovamos em relação ao modelo federal, ao incluir nesse 
limite as parcelas de vantagem pessoal, porque esse é o espírito e o 
propósito do inciso XI do art. 37 da Constituição da República em 
vigor. Vale, neste ponto, resgatar a contribuição do Prof. Antônio 
Augusto Junho Anastasia, Secretário de Estado de Planejamento e 
Gestão, que, ao lado do Sr. José Bonifácio Borges de Andrada, 
Procurador-Geral do Estado, e do Sr. Júlio dos Santos Esteves, 
Procurador desta Casa, contribuiu para os debates sobre a matéria 
em reunião ordinária desta Comissão realizada em 3/4/2003. Indaga o 
Secretário de Estado: "Quando o constituinte federal originário, em 
1988, e o constituinte derivado mineiro estabeleceu o teto em Minas 
Gerais, quis fazê-lo como teto verdadeiro, ou como um teto sobre o 
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qual há outra casa? Porque, no momentó em que excluímos as 
vantagens, é um teto sobre o qual existe outra coisa, que muitas 
vezes é maior que o próprio teto. Então é uma casa de um andar, que 
sobre ela se constrói um edifício de vários andares. Esse é o cerne da 
indagação." 

Completamos o questionamento indagando qual o efeito jurídico da 
Emenda à Constituição n° 19, de 1998, ao conferir nova redação ao 
inciso XI do art. 37 da Carta Magna. Admite-se que o enunciado do 
inciso XI do art. 37 da Carta de 1988, com a redação dada pela 
referida emenda, tenha a sua plena eficácia condicionada ao 
cumprimento do disposto no inciso XV do art. 48 da mesma 
Constituição. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, à luz da 
classificação de José Afonso da Silva sobre a eficácia das normas 
constitucionais. 

No entanto, é preciso reconhecer, na esteira das lições desse ilustre 
constitucionalista, a existência de um grau mínimo de eficácia jurídica 
das normas de eficácia limitada. O inciso XI do art. 37 possui, ao 
menos, o efeito de vedar ações contrárias aos seus comandos. De 
acordo com o inciso em apreciação, incluem-se no teto constitucional 
"vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza". Embora ainda 
não exista esse teto - que será baseado no subsídio dos Ministros do 
STF -, é certo que, após a Emenda à Constituição n° 19, de 1998, 
ficaram definidos, com a máxima objetividade, quais os componentes 
do teto de remuneração dos agentes públicos, incl·"'ndo-se nele, como 
já se viu, as vantagens pessoais. 

Mesmo que cada Poder fixe o teto de seus agentes com base na 
redação original do inciso XI do art. 37, não se pode negar a eficácia 
mínima que a nova redação produz. Toda norma constitucional deve 
ter eficácia, alcançando, nalguns casos, essa eficácia somente a sua 
plenitude com a ação integrativa do legislador. 

A Constituição é o esteio da ordem jurídica. Negar um mínimo de 
eficácia à norma constitucional é uma postura que desconhece a 
supremacia formal e material da Magna Carta. O efeito desse 
entendimento, no final das cont~s, é fazer com que a legisla~ão 
ordinária prevaleça sobre regras editadas em sede constitucional. E o 
que pode ocorrer caso se entenda que a lei estadual que define o teto 
não pode incluir as vantagens pessoais. Ficará esvaziado, por 
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completo, o conteúdo da nova redação do inciso XI do art. 37. 
Ademais, a mudança constitucional perpetrada em 1998, decorrente 

de um complexo processo legislativo, não teria significado 
absolutamente nada, o que, em última análise, abala a seriedade e a 
credibilidade que se deve esperar do parlamento. 

Por fim, vale observar que as vantagens pessoais são definidas em 
lei, portanto a lei pode restringi-las. Se pode o legislador, em cada 
artigo que assegura um benefício de natureza pessoal, incluir um 
parágrafo estabelecendo que o servidor não fará jus àquela parcela se 
alcançar determinado limite, pode também colocar a mesma regra 
restritiva em um único dispositivo, aplicado a todos os benefícios. O 
Judiciário não pode impedir a atividade do legislador de alterar a 
ordem jurídica, restringindo determinado benefício que se encontra 
assegurado em norma infraconstitucional, desde que respeitado o 
direito adquirido. 

Por essas razões, acreditamos na evolução jurisprudencial do STF, 
no sentido de se admitir a inclusão das parcelas de natureza pessoal 
até um limite estabelecido pelo legislador estadual, considerando a 
indicação de três novos Ministros. Vale, neste ponto, reproduzir as 
palavras do já citado Procurador-Geral do Estado, profissional com 
larga experiência de advocacia pública nos tribunais superiores: "Não 
é incomum o STF modificar seu entendimento sobre matérias. Cito, 
como exemplo, a recente correção do FGTS. O conhecimento de 
milhares de recursos extraordinários foi rejeitado, por compreender 
que não havia matéria constitucional debatida. Até que, em 
determinado recurso em que a tese foi colocada e julgada por outro 
ângulo no tribunal do Rio Grande do Sul, após o indeferimento de 
mais de 4 mil recursos extraordinários, o STF se dispôs a examinar 
um. Jogou no chão jurisprudência recente de 4 mil julgados para 
entender que a questão do direito adquirido não pode ser analisada 
como era feita no ST J. 

Do ponto de vista acadêmico, essa polêmica não me assusta. A 
proposta do Governador do Estado não é de antemão derrotada por 
causa desse precedente. Muito pelo contrário. Todas as 
circunstâncias indicam que há maturação. O STF é prudente, lento, e 
o amadurecimento faz parte de suas jurisprudências. Uma vez 
aprovada essa proposição, Minas terá boas chances de ver a matéria 
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considerada constitucional pelo STF". (Reunião ordinária da 
Comissão de Constituição e Justiça realizada em 3/4/2003.) 

Vale, ainda, reconhecer que cada Poder tem competência privativa 
para iniciar o processo legislativo sobre a remuneração de seus 
servidores, e, nesta Casa, tal competência é da Mesa. Por isto, 
acrescentamos dispositivo determinando que as autoridades 
competentes encaminhem as respectivas proposições para ajustar a 
remuneração de seus servidores ao disposto no inciso XI do art. 37 da 
Constituição da República. 

Por fim, observa-se que aspecto correlato à fixação do limite máximo 
de remuneração reside no estabelecimento entre a maior e a menor 
remuneração, nos termos do art. 39, § 5°, da Constituição da 
República. Vale aqui trazer à baila as palavras do Sr. Renato Almeida 
de Barros em reunião ordinária desta Comissão em 24/4/2003: 
"Sempre lutamos para tentar estabelecer uma relação entre o maior e 
o menor salário e poderíamos fazer justiça na distribuição dos 
recursos públicos, uma: vez que há um salário mínimo estabelecido e 
um teto"(fls. 12). 

Visando a suprir a ausência de norma disciplinando a matéria no 
Estado de Minas Gerais, incluímos a regra no substitutivo que 
apresentamos, deixando a cada Poder a fixação dos limites. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 19/2003 na forma do seguinte 
Substitutivo no 1 . 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Estabelece teto remuneratório para os servidores do Poder 

Executivo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A remuneração mensal total, incluindo todas as vantagens 

pessoais, dos servidores ativo e inativo das administrações públicas 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo fica limitada a 
90% (noventa por cento) da remuneração do Secretário de Estado, 
até que seja regulamentado o inciso XI do art. 37 da Constituição da 
República. 

Parágrafo único - A menor remuneração paga à servidor não poderá 
ser inferior a 1/30 (um trinta avos) do limite estabelecido no "caput" 
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deste artigo. 

Art. 2° - O Tribunal de Justiça, a Mesa da Assembléia Legislativa e o 
Procurador-Geral de Justiça encaminharão, no prazo de cento e vinte 
dias contados da data da publicação desta lei, projeto de lei ajustando 
o limite da remuneração de seus servidores ao disposto no inciso XI 
do art. 37 e no § 5° do art. 39 da Constituição da República. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gustavo Valadares - Célio Moreira - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 370/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em análise, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.610/2001, 
institui o Sistema de Número Fechado para as unidades prisionais e 
dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 27/3/2003, foi a matéria 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos 
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Consoante o disposto no art. 1 02, 11 I, c/c o art. 188, do Regimento 
Interno, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O art. 24, I, da Constituição Federal estatui a competência 

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar 
sobre direito penitenciário. Concomitantemente, o § 1 o desse artigo 
limita a competência da União ao estabelecimento das normas gerais 
sobre as matérias que relaciona, e os seus §§ 2° e 3° estabelecem a 
competência suplementar e a competência plena dos Estados para 
atender às suas peculiaridades, desde que não exista lei federal sobre 
normas gerais. Ressalte-se que a superveniência de lei federal sobre 
normas gerais suspende a eficácia. da lei estadual no que for contrário 
a ela (§ 4° do art. 24 da Constituição Federal). 

Em consonância com o ordenamento constitucional maior está o art. 
1 O, inciso XV, "a", da Constituição do Estado. 
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No exercício da sua competência legislativa concorrente, a União 

elaborou a Lei Federal no 7.210, de 11/7/84, que institui a Lei de 
Execução Penal. Esta norma geral da União, disciplinadora da 
matéria, não prevê, expressamente, o sistema de número fechado 
para as unidades prisionais. Além disso, a instituição desse sistema 
vem ao encontro dos interesses expressos na lei federal mencionada, 
em particular no que se refere à integridade física e moral dos 
condenados e dos presos provisórios, conforme seu art. 40. 

Como respaldo jurídico para o projeto em análise, cumpre-nos 
destacar, ainda, a Lei n° 9.516, de 29/12/87, que transforma em 
Secretaria de Estado da Justiça a Secretaria de Estado do Interior e 
Justiça e dá outras providências, e a Lei n° 11.404, de 25/1/94, que 
contém normas de execução penal. 

Embora a Lei de Execução Penal determine, em seu art. 85, que o 
estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com sua 
estrutura e finalidade e remeta ao Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária a determinação do limite máximo de 
capacidade do estabelecimento, entendemos que, em se tratando de 
penitenciárias estaduais, esse limite poderá ser fixado pelo Conselho 
de Criminologia e Política Criminal, subordinado à Secretaria de 
Estado da Justiça, órgão competente no nível estadual, desde que 
não seja ultrapassado o limite máximo estabelecido na norma federal. 
Além do mais, consoante o disposto no art. 8° da Lei no 9.516, de 
1987, o Conselho de Criminologia e Política Criminal do Estado tem 
por finalidade oferecer os subsídios necessários à formulação e à 
implantação da política penitenciária do Estado, observadas as 
diretrizes da política penitenciária nacional. Todavia, em se tratando 
de órgão integrante da administração pública estadual, cumpre 
ressaltar que cabe ao Poder Executivo a decisão sobre o órgão que 
se incumbirá da definição do limite máximo de capacidade do 
estabelecimento criminal. 

Com vistas ao aprimoramento do projeto e buscando suprimir 
dispositivos eivados de inconstitucionalidade, apresentamos as 
Emendas n°s 1 a 5, que levaram em consideração alguns aspectos de 
natureza jurídica e da técnica legislativa abordados pelas comissões 
permanentes desta Casa quando da tramitação da matéria em 2001. 

A primeira emenda mantém a denominação "Secretaria de Estado 
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da Justiça e de Direitos Humanos" e exclui a menção à Secretaria 
de Estado da Segurança Pública, uma vez que foi estabelecida a 
transferência da administração das cadeias e dos presídios para a 
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, por 
determinação da Lei no 12.985, de 1998. 

As Emendas n°s 2 e 3 substituem os termos "aferir a capacidade 
real" por "determinar a capacidade máxima" e "capacidade real" por 
"capacidade máxima", respectivamente. As substituições propostas 
busca,m aprimorar a redação do projeto, mediante o uso de 
expressões que tragam maior objetividade e clareza ao texto do 
dispositivo, características essenciais à lei e, por isso mesmo, 
recomendadas pela técnica legislativa. 

A quarta emenda suprime expressão equívoca constante no "caput" 
do art. 2°, que determina que, para receber novo preso, a unidade 
prisional do Estado deverá transferir um preso para outra unidade, de 
forma a não ultrapassar a capacidade definida. Ora, entendemos que, 
pelo sistema de númerO fechado, a unidade prisional do Estado só 
poderá receber novo preso se não for ultrapassada a capacidade 
máxima definida pelo Poder Executivo, conforme determina o § 2° do 
art. 1 o do projeto. Essa é, pois, a redação proposta por esta Comissão 
para o dispositivo destacado. 

A Emenda no 5 suprime o art. 4° do projeto, eivado que se mostra de 
vício insanável de inconstitucionalidade. O "caput" do artigo, num 
primeiro exame, consagra o descumprimento de lei federal com 
"status" de norma geral, o que é inaceitável porque se trata de norma 
de observância obrigatória pelos Estados. Esse dispositivo, ao 
determinar que todos os condenados serão removidos para 
estabelecimentos penais adequados, faz presumir o não-cumprimento 
da Lei de Execução Penal, norma geral da União que, em seus arts. 
91, 93, 97, 99 e 102, especifica os tipos de estabelecimentos penais 
destinados a abrigar os condenados conforme a sentença do Juiz e o 
regime de cumprimento da pena. E, ainda, ao afirmar que condenados 
cumprem pena em delegacias e distritos policiais, o legislador está 
reconhecendo o descumprimento da norma federal mencionada, que 
estabelece, nos seus arts. 91, 93 e 97, que os condenados cumpram 
pena em penitenciárias, em colônias agrícolas e em casas de 
albergados, conforme o regime de cumprimento da pena, se fechado, 
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semi-aberto ou aberto, respectivamente. Num segundo exame, esse 
dispositivo do projeto tão-somente reafirma o já disposto na lei federal, 
o que denota clara inocuidade. 

Ocorre que também o parágrafo único do art. 4° do projeto se mostra 
inócuo, uma vez que reafirma competência já atribuída à Secretaria da 
Justiça por meio da Lei n° 9.516, de 29/12/87. Esta norma, no seu art. 
3°, estabelece que, entre outros objetivos, cabe à Secretaria da 
Justiça a organização penitenciária. Além disso, por força do inciso 111 
do art. 4° dessa lei, é competência da Secretaria da Justiça "planejar, 
coordenar, supervisionar, orientar e normatizar a execução 
administrativa das penas privativas da liberdade, das medidas de 
segurança e das providências dé reinserção social de apenados e de 
amparo ao egresso em seu processo de reintegração na sociedade". 

Por oportuno, destacamos os arts. 170 e 171 da Lei no 11.404, de 
1994, Lei de Execução Penal no âmbito do Estado, elaborada à luz 
das diretrizes gerais formuladas pela Lei Federal no 7.21 O, de 1984: 

"Art. 170 - A Superintendência de Organização Penitenciária 
Estadual, órgão integrante da estrutura orgânica da Secretaria de 
Estado da Justiça, tem por objetivo assegurar a aplicação da Lei de 
Execução Penal, a custódia e a manutenção do sentenciado e do 
preso provisório, garantindo-lhes o respeito à dignidade inerente à 
pessoa. 

Art. 171 - À Superintendência de Organização Penitenciária 
incumbe: 

I - supervisionar a fiel aplicação das normas de execução penal no 
Estado; 

li- inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos e serviços penais; 
111 - ...•.••...•••••.•.•.••••.•••••..••••••••.••...•.•.••.•. 
VI - elaborar projeto para a construção dos novos estabelecimentos 

previstos na lei penitenciária". 
Dessa forma, com fundamento nos dispositivos transcritos, 

constatamos que é competência da Secretaria da Justiça organizar, 
administrar, coordenar, inspecionar e fiscalizar as cadeias públicas por 
meio dos órgãos a ela subordinados. Assim, é patente a inocuidade 
do parágrafo único do art. 4° do projeto em análise. Ressalte-se que, 
embora a parte final desse dispositivo cogite da possibilidade do 
trabalho conjunto entre a Secretaria da Segurança Pública e a 
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Secretaria da Justiça, essa previsão também se mostra inócua, pois 
que o inciso VIII do art. 4° da Lei n° 9.516, de 1987, já determina que 
compete à Secretaria da Justiça articular-se com órgãos e entidades 
públicas visando à consecução de seus objetivos. Como vemos, mais 
do que oportuna, é necessária a supressão do art. 4° do projeto de lei 
em foco. 

Conclusão 
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 370/2003 
com as Emendas n°s 1 a 5, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Substituam-se no "caput" do art. 1 o os termos "Secretaria de Estado 

da Justiça ou à Secretaria de Estado da Segurança Pública" por 
"Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos". 

EMENDA No 2 
Substituam-se no § 1 o do art. 1 o os termos "aferir a real capacidade" 

por "determinar a capacidade máxima". 
EMENDA N° 3 

Substitua-se no § 2° do art. 1 o a expressão "capacidade real" por 
"capacidade máxima". 

EMENDA No 4 
Dê-se ao "caput" do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - Pelo sistema de número fechado, a unidade prisional do 

Estado só poderá receber novo preso se não for ultrapassada a 
capacidade máxima definida na forma do§ 2° do art. 1° desta lei.". 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao parágrafo único do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ......................................................... . 
Parágrafo único - Alcançada a capacidade máxima de todos os 

estabelecimentos prisionais, o Poder Executivo construirá novo 
estabelecimento prisional ou adaptará imóvel para o fim de receber os 
presos excedentes, no prazo de cento e oitenta dias contados da 
constatação do fato.". 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gustavo Valadares- Ermano Batista. 
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Pastor George - Djalma Diniz - Doutor Viana - Sebastião Navarro 
Vieira. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Pastor George) -Às 20h15min, a lista 

de comparecimento não registra a existência de número regimental. 
A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e 
convoca os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 3, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publi<2ada na edi9ão anterior.). _ 
ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO 

TRIBUNAL DE CONTAS, EM 27/5/2003 
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sebastião Navarro Vieira, Fábio Avelar, Rogério Correia, Antônio 
Carlos Andrada e José Henrique, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse 
da Comissão. Em seguida, a Presidência concede a palavra aos 
Deputados Rogério Correia e Sebastião Navarro Vieira para que 
façam um relato da visita feita ao Tribunal de Contas do Estado do 
Rio Grande do Sul, para colher subsídios para o relatório final da 
Comissão. Os referidos parlamentares colocam-se à disposição para 
responder às perguntas dos colegas. Os Deputados Antônio Carlos 
Andrada, Fábio Avelar e José Henrique, com a palavra, fazem 
perguntas e tecem comentários sobre o assunto. Na fase de 
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discussão e votação de proposições da Comissão, é aprovado 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que solicita 
sejam suspensas as reuniões da Comissão por até 30 dias, com o 
objetivo de aguardar a documentação solicitada ao Tribunal de 
Contas do Estado. O Presidente esclarece que o inteiro teor desta 
reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Fábio Avelar - Antônio 

Carlos Andrada -José Henrique. 
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL , EM 
27/5/2003 

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Célio Moreira e André Quintão e as Deputadas Ana Maria e Marília 
Campos, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
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 obter 
esclarecimentos sobre a atuação do Serviço Voluntário de 
Assistência Social - SERVAS - e sobre o Programa Minas Solidária 
e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da 
Sra. Andréa Neves da Cunha, Presidente do SERVAS, justificando 
sua ausência nesta reunião, e do Sr. Amilcar Martins, Presidente da 
Fundação João Pinheiro, publicada no "Diário do Legislativo" de 
22/5/2003. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei nos 508, 527, 588, 557, 497, 468, 398/2003 
(Deputado André Quintão); 319, 389, 399, 489, 490, 509, 51 O, 549, 
569, 570/2003 (Deputado Pinduca Ferreira); 333, 343, 344, 404, 
414, 433, 444, 484, 503, 504, 564, 593/2003 (Deputada Marília 
Campos); 396, 416, 486, 596, 626, 546, 515, 505, 436/2003 
(Deputada Ana Maria), e avoca a si a relataria dos Projetos de Lei 
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n°S 250, 502, 454, 613, 453, 441' 422, 312, 372, 392, 401' 442, 
432, 612, 591, 581, 572, 551/2003. A Presidência registra a 
presença dos Srs. Luís Henrique Penna, Diretor da Casa da 
Associação da Família de Caná; Neusa Lima, Assessora da 
Secretaria Municipal de Assistência Social; Maria Diva Souza dos 
Santos, Presidente do Movimento de Luta Pró-Creche; Vicente 
Eustáquio Parreira, Presidente do Conselho Metropolitano de 
Contagem; Ronaldo Sena Camargo, Presidente do Conselho 
Estadual de Assistência Social, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. Como autor do requerimento que motivou a 
reunião, o Presidente tece considerações iniciais e, em seguida, 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 
Segue-se a discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, 
cada um por sua vez, são aprovados requerimentos de autoria desta 
Comissão, em que solicita seja enviado ofício à bancada federal 
mineira com vistas à que se peçam informações à Caixa Econômica 
Federal sobre a aplicação dos recursos oriundos dos jogos das 
Loterias; em que solicita seja reiterado convite à Sra. Andréa Neves, 
Presidente do SERVAS, para expor sobre a sua atuação e também 
sobre o programa Minas Solidária, com os convidados que 
menciona. O Deputado Célio Moreira transfere a Presidência à 
Deputada Ana Maria e apresenta requerimento em que solicita seja 
realizada audiência pública no Município de Santa Luzia, para 
debater a exploração dos idosos e os maus-tratos sofridos por eles 
em instituições asilares daquela cidade. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Reassumindo a Presidência e 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, 29 de maio de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Marília Campos - André Quintão. 

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 28/5/2003 

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
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Biel Rocha, Leonídio Bouças e Paulo Cesar, 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 Biel Rocha, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
ofícios das Prefeituras Municipais de Bonfinópolis de Minas, 
Aimorés, Guidoval , Betim, Augusto de Lima, Miraí e Serra do 
Salitre, encaminhando fichas de pesquisa para o mapeamento do 
artesanato mineiro; e do Prefeito Municipal de São José do Alegre, 
informando que não há nesse município associação de artesãos e 
manifestando interesse em implantar e participar de programas de 
apoio ao artesanato; e exemplar do jornal "Tempos & Movimentos", 
do Centro Universitário de Ciências Gerenciais - UNA. Neste 
momento, registra-se a chegada do Presidente da Comissão, 
Deputado José Henrique, a quem o Deputado Paulo Cesar passa a 
direção dos trabalhos. O Presidente acusa o recebimento do Projeto 
de Lei no 158/2003, no 1 o turno, para o qual designou como relator o 
Deputado Biel Rocha. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação dos Projetos de Lei n°s 115/2003 em turno único (relator: 
Deputado Elmiro Nascimento); e 304/2003 no 1° turno, com a 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Leonídio Bouças). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
nos 240/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças) e 353/2003 
(relator: Deputado Biel Rocha), que receberam parecer por sua 
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os Requerimentos n°s 710, 745 e 746/2003, do Deputado 
Leonardo Quintão. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da 
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Comissão. Submetido a votação, é aprbvado requerimento do 
Deputado José Henrique, em que pede seja solicitado ao Maj. 
Brigadeiro-do-Ar Washington Carlos de Campos Machad_o, Diretor-
Geral do DAC, que autorize o Chefe da Comissão de Coordenação, 
Controle e Fiscalização da Arrecadação de Tarifas da Infra-Estrutura 
Aeronáutica a participar da audiência pública desta Comissão, 
solicitada pelos Deputados Gil Pereira e Paulo Cesar, em que se 
debaterá o alto preço das passagens aéreas, o atraso constante nos 
vôos operados pelo Aeroporto da Pampulha e a falta de oferta de 
vôos nas regiões Centro-Oeste e Triângulo e na Zona da Mata. 
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 junho de 2003. 
José Henrique, Presidente - Doutor Viana - Dalmo Ribeiro Silva -

Paulo Cesar. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

256/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 256/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 
que declara de utilidade pública a Associac~~) Comunitária de 
Comunicação de ltapagipe, com sede no MuniCtt-~iO de ltapajipe, foi 
aprovado em turno único, com a Emenda no 1. 

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

Deve-se registrar que esta Comissão optou por adotar, na redação 
final, a grafia "ltapagipe", com "g", apesar da recomendação adotada 
na publicação "As denominações urbanas de Minas Gerais", do 
Instituto de Geociências Aplicadas e desta Assembléia Legislativa, 
de se grafar "ltapajipe", com "j". . 

O fundamento da opção está na Lei no 336, de 27/12/1948, que 
trata da emancipação do município, entre outros assuntos. Na 
referida lei, o topônimo é grafado com "g". É fato que a legislação 
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ortográfica de 1943 determina que se grafe com "j" o som "je" nos 
nomes de origem indígena ou africana. Entendemos, porém, que tal 
regra não se aplica ao caso em questão: trata-se do nome próprio 
de um município - um topônimo - cuja grafia de origem traz a letra 
"g". Além disso, a comunidade do município tem reconhecido e 
adotado a grafia com "g", como se vê nos documentos constantes 
do processo (da Prefeitura, da Câmara Municipal e do cartório). 

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

PROJETO DE LEI No 256/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 

Comunicação de ltapagipe - ACCI -, com sede no Município de 
ltapagipe. 

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

Comunitária de Comunicação de ltapagipe - ACCI -, com sede no 
Município de ltapagipe. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor 

Ronaldo. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Atas - Correspondência: Ofícios, telegrama e cartão - 2a 
Fase.(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de 
Lei nos 769 a 781/2003 - Requerimentos nos 780 a 806/2003 -
Requerimentos da Comissão de Justiça,· das Deputadas Ana Maria e 
Maria José Haueisen e dos Deputados Mauri Torres, Miguel Martini 
(2), Dalmo Ribeiro Silva (2) e Carlos Pimenta - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de Turismo e 
do Trabalho e dos Deputados Wanderley Ávila e Dalmo Ribeiro Silva 
(3) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Padre João, Alberto 
Bejani, Doutor Ronaldo; Carlos Pimenta e Domingos Sávio - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Designação de 
Comissões: Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as 
Propostas de Emenda à Constituição n°s 48 a 50/2003 - Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação Feita pelo Governador 
do Estado do nome do Sr. Antônio Barbosa da Costa para o Cargo de 
Direção do IPEM - Decisão da Presidência (3) - Comunicação da 
Presidência Leitura de Comunicações Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Miguel Martini (2) e 
Dalmo Ribeiro Silva; deferimento; questão de ordem; leitura da 
ementa - Requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Mauri 
Torres e Carlos Pimenta; deferimento- Inexistência de quórum para a 
continuação dos trabalhos; Palavras do Sr. Presidente - Encerramento 
- Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz 

Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Ana Maria - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
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Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro 
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil 
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José 
Haueis.en - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira 
- Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

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

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

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

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

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

Correspondência 
- O Deputado lvair Nogueira, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de Contas, em 
atenção ao Requerimento no 382/2003, da Comissão Especial do 
Tribunal de Contas, prestando informações referentes ao assunto 
objeto desse requerimento. (- Anexe-se ao Requerimento no 
382/2003.) 

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretc,í.rio de Transportes (2), em atenção 
aos Requerimentos n°s 54 e 52/2003, do Deputado Djalma Diniz, 
informando que os pedidos contidos nesses requerimentos foram 
anotados para atendimento futuro. 
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Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando o 

Demonstrativo de Receita Corrente Líquida. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Miguel de Oliveira, Prefeito Municipal de Machado, 
encaminhando cópia de ofício recebido do escritório Soares & Soares 
- Advogados Associados S/C e solicitando o apoio desta Casa ao 
pedido contido nesse ofício.(- Anexe-se ao Projeto de Lei no 23/2003.) 

Dos Srs. Gustavo Botelho Júnior, Manoel Nonato, Antônio Gregório 
Militão, Luiz Carlos Bergamin, Odilon Paiva Carvalho, José Geraldo 
Andalício Costa, José Fernandes Neto e José do Carmo de Paula 
Braga, respectivamente, Prefeitos Municipais de Diamantina, Cônego 
Marinho, Arceburgo, Extrema, Muriaé, Moema, Piedade do Rio 
Grande e Monte Santo de Minas, e dos Srs. Fábio Pimenta Esper 
Kallas, Secretário Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal 
de Passos, e Aluísio Eustáquio de Freitas Marques, Secretário 
Municipal da Coordenação de Planejamento, Orçamento e 
Informação, prestando informações relativas ao requerimento da 
Comissão Especial de Convênios com a União encaminhado por meio 
do Ofício no 817/2003/SGM. (- À Comissão Especial de Convênios 
com a União.) 

Dos Srs. Antônio Gregório Militão, José do Carmo de Paula Braga, 
João Ferraz de O. Neto e Nice Helena de Resende, respectivamente, 
Prefeitos Municipais de Arceburgo e Monte Santo de Minas, Chefe de 
Gabinete da Prefeitura Municipal de Jordânia e Assessora de Meio 
Ambiente da Prefeitura Municipal de Tombos, prestando informações 
relativas a requerimento do Deputado Doutor Ronaldo. (- Anexem-se 
ao requerimento do Deputado Doutor Ronaldo encaminhado pelo 
Ofício no 818/2003/SGM.) 

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do 
DER-MG, prestando informações relativas aos Requerimentos nos 
263, 264 e 267/2003, da Comissão de Transporte, e 53/2003, do 
Deputado Djalma Diniz; 191/2003, do Deputado Jayro Lessa; 
347/2003, do Deputado Dimas Fabiano, e 355/2003, do Deputado Gil 
Pereira. 

Do Sr. Amilcar Martins, Presidente da Fundação João Pinheiro, 
nomeando os Srs. Fernando Martins Prates e Olinto José Oliveira 
Nogueira, respectivamente, titular e suplente, para a comissão 
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especial encarre~ada de definir as diretrizes metodológicas para a , 
elaboração do lndice Mineiro de Responsabilidade Social. (- A 
Comissão do Trabalho.) 

Da Sra. Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidente em 
exercício da Fundação HEMOMINAS, prestando informações relativas 
ao Requerimento no 208/2003, do Deputado Leonardo Quintão. 

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Presidente do IPSEMG (2), 
acusando o recebimento do comunicado alusivo à aprovação de seu 
nome. para a Presidência daquela autarquia. (- Anexe-se à Mensagem 
no 40/2003.) 

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Presidente do IPSEMG, 
prestando informações relativas ao Requerimento n° 156/2003, do 
Deputado Chico Simões. 

Da Sra. Andrea Neves da Cunha, Presidente do SERVAS, 
prestando informações relativas ao Requerimento n° 356/2003, do 
Deputado lrani Barbosa. (-Anexe-se ao Requerimento no 356/2003.) 

Do Sr. José Antônio dos Reis, Reitor da UEMG (2), encaminhando 
convite para o Encontro da UEMG em Passos, nos dias 12 e 13 de 
junho; e solicitando sejam designados três represent~ntes oficiais da 
Comissão Pró-UEMG para o referido Encontro. (- A Comissão de 
Educação.) 

Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Corregedor-Geral de Polícia, 
encaminhando cópia do relatório contido no Procedimento 
Investigatório no 83.334, em atenção ao Requerimento no 469/2003, 
da Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Frederico Carlos von D611inger da Motta Bastos, Chefe de 
Gabinete do Secretário de Defesa Social (3), prestando informações 
relativas aos Requerimentos n°s 621/2003, da Comissão de Direitos 
Humanos; 242/2003, do Deputado Roberto Carvalho; e 508/2003, do 
Deputado Leonardo Moreira. 

Do Sr. Hermes Ricardo Matias de Paula, Secretário Executivo do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, 
informando a liberação de recursos para a execução do programa que 
menciona.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil, tendo em vista a 
tramitação da Proposta de Emenda à Constituição no 40/2003, do 
Deputado José Milton, solicitando a inserção do cargo de Chefe da 
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Polícia Civil na alínea "b" do inciso I do art. 106 da Constituição 
Estadual. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição no 
40/2003.) 

Do Sr. Alan de Freitas Passos, Diretor do IML, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 256/2003, da Comissão de 
Direitos Humanos.(- Anexe-se ao Requerimento no 256/2003.) 

Da Sra. Mônica Abreu e outros, membros da Coordenação 
lntersindical dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Minas 
Gerais, indicando o nome da Sra. Andréa Mhyrra Guimarães, 
Presidente do SISIPSEMG, para representar a Coordenação na 
reunião em que se debaterá a situação do IPSEMG após a aprovação 
da Lei Complementar no 64. (- Às Comissões de Fiscalização 
Financeira, de Administração Pública e de Saúde.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Ney Suassuna, Senador, prestando informações relativas ao 

Requerimento no 619/2003, da Comissão de Saúde. 
CARTÃO 

Do Sr. Glauco David de Oliveira Sousa, Presidente da Associação 
dos Defensores Públicos de Minas Gerais - ADEP-MG, agradecendo 
voto de congratulações com a nova diretoria dessa Associação, 
formulado por esta Casa a partir de requerimento do Deputado 
Antônio Andrade. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes 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° 769/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 2.214/2002) 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Fenilcetonúricos do Estado de Minas Gerais, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

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

Amigos dos Fenilcetonúricos do Estado de Minas Gerais, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

~-------------------------~--------------------------~ 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2003. 
lrani Barbosa 
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Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Fenilcetonúricos 
do Estado de Minas Gerais - APAFE-MG - foi fundada em 19/2/94 
com os seguintes objetivos: agregar os pais e amigos dos 
fenilcetonúricos de Minas Gerais com o objetivo de apoiá-los e, instruí-
los, promover e realizar atividades científicas e culturais, divulgar as 
atividades realizadas pela Associação, apresentar pessoas ou 
entidades para integrar a Associação e buscar apoio junto a empresas 
e órgãos governamentais para viabilizar o tratamento dos 
fenilcetonúricos. 

Entendemos que, para assegurar os direitos da criança e do 
adolescente, especialmente os referentes à saúde e à vida, garantidos 
no respectivo Estatuto (arts. 7° e 11 da Lei Federal no 8.069, de 
13/7/60), é necessário que a comunidade se organize em 
associações. Assim, justificou-se a criação da APAFE-MG, já que ela 
tem como seu maior anseio a integração dos portadores da 
fenilcetonúria e seus familiares, bem como o apoio biopsicossocial a 
eles. 

Por isso, a APAFE-MG é, antes de tudo, representante e agregadora 
dos portadores de fenilcetonúria junto à sociedade, visando um 
benefício comum, ou seja, o direito à cidadania. Ela visa, ainda, 
garantir o composto de aminoácidos (PKU) essencial no tratamento 
dos fenilcetonúricos, trabalhando junto aos órgãos governamentais 
para sua inclusão na lista de medicamentos especiais do SUS, 
garantindo assim um tratamento seguro e saudável para os 
portadores de fenilcetonúria; prover-se de equipamentos necessários 
ao funcionamento de uma cozinha experimental; desenvolver e 
divulgar, com criatividade e cuidado, a dieta com baixo teor de 
fenilalanina; orientar os pais e crianças na adesão à dieta; orientar os 
pais com maior dificuldade de compreensão; divulgar nas escolas 
freqüentadas pelas crianças e para os profissionais de saúde a 
importância da dieta; conseguir informações nutricionais nas 
empresas, principalmente a quantidade de proteína dos alimentos, 
para assim podermos diversificar e enriquecer mais a dieta. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI N° 770/2003 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Criança Feliz, 

com sede no Município de Cristiano Otôni. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária 

Criança Feliz, com sede no Município de Cristiano Otôni. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2003. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: A Creche Comunitária Criança Feliz, com sede e foro 

na cidade de Cristiano Otôni, é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, fundada em dezembro de 1995, que tem por finalidade 
proteger e assistir a crianças de até 6 anos de idade cujas mães 
trabalham fora do lar, proporcionando-lhes abrigo, alimentação, lazer 
e assistência médico-odontológica e psicológica, além de promover, 
ainda, a divulgação de preceitos de higiene pessoal, puericultura, 
socialização integral e recreação infantil, imprescindíveis a uma 
infância sadia. 

A entidade possui personalidade jurídica, tendo seu estatuto sido 
registrado sob o no 2.504, a fls. 32 do livro A-15 do Cartório de 
Registro das Pessoas Jurídicas da Comarca de Conselheiro Lafaiete. 
Por outro lado, sua diretoria é composta de pessoas de reconhecida 
idoneidade que não percebem remuneração pelos serviços que 
desempenham, revertendo as receitas e rendas apuradas 
exclusivamente na consecução das finalidades estatutárias da 
instituição. 

Os frutos do trabalho benemérito prestado pela Creche Comunitária 
Criança Feliz foram reconhecidos pela Prefeitura de Cristiano Otôni, 
que já a declarou de utilidade pública no âmbito do município. Por se 
revestir do caráter de entidade voltada para o interesse público, pela 
alta e significativa ação que desenvolve em favor da infância carente 
dessa cidade, estamos agora propondo para essa instituição idêntico 
título declaratório em nível estadual, considerando preencher ela os 
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requisitos exigidos pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que regulamenta 
a matéria. 

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos nobres pares 
nesta Casa à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 771/2003 
Dispõe sobre o tratamento dos casos de epidermólise bolhosa e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O acompanhamento e o tratamento dos casos de 

epidermólise bolhosa ficará a cargo da Secretaria de Estado da 
Saúde. 

Parágrafo único - O tratamento a que se refere o "caput" deste artigo 
incluirá o fornecimento de medicamentos e de substitutos protéicos, 
durante a vida do portador da doença ou enquanto necessário. 

Art. 2° - A instituição pertencente à rede hospitalar e ambulatorial do 
Estado, conveniada ou não, pública ou privada, realizados os exames, 
notificará à Secretaria de Estado da Saúde a ocorrência de casos de 
epidermólise bolhosa. 

Art. 3° - A Secretaria de Estado da Saúde celebrará convênio com 
os mumc1p1os e com os laboratórios especializados, para 
acompanhamento e tratamento continuado da epidermólise bolhosa e 
para a capacitação de recursos humanos necessários ao 
desenvolvimento dessas atividades. 

Art. 4o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: A epidermólise bolhosa - EB - é uma doença grave e 

rara, não contagiosa, que se caracteriza por uma sensibilidade muito 
acentuada da pele e das mucosas, com formação de bolhas nas 
células epidérmicas, especialmente nas áreas de maior atrito, como 
resposta a qualquer acidente doméstico ou casual ou mesmo 
mudanças climáticas. Tarefas simples, como engatinhar, caminhar, 
utilizar determinados tipos de roupas ou sapatos, significam esforços 
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suficientes para provocar a formação de bolhas. As bolhas de maior 
profundidade formam cicatrizes que têm a aparência de uma 
queimadura. As repetidas cicatrizes levam a complicações .como a 
pseudosindactilia, uma condição na qual o crescimento das cicatrizes 
causa a perda do movimento dos dedos do paciente, evoluindo para 
uma distrofia, especialmente das mãos. Essas complicações podem 
ser retardadas se a família procurar a orientação de um médico 
ortopedista ou de um fisioterapeuta, que tenham conhecimento da 
doença, e se levar o paciente a fazer os exercícios recomendados e a 
tomar os devidos cuidados para evitar a perda dos movimentos muito 
precocemente. Essa perda de movimentos pode ser corrigida por 
cirurgia plástica, mas a operação deve repetir-se cada vez que a 
distrofia avançar. Nos pacientes com formas mais severas de EB, as 
bolhas podem também afetar as membranas mucosas, como as da 
boca e do esôfago. O simples ato de alimentar torna-se problemático. 
Nesse caso, é necessário muito cuidado. Um dos seus sintomas mais 
freqüentes é a desnutrição. Os pacientes com EB perdem grandes 
quantidades de vitaminas e proteínas quando as células da pele se 
rompem formando as bolhas. Os nutrientes exauridos devem ser 
constantemente repostos, para manter a saúde do paciente. Pacientes 
com EB podem perder as unhas, por serem constituídas dos mesmos 
componentes celulares que formam a pele e que são "perdidos" no 
rompimento das bolhas. Os portadores de EB podem nascer com 
bolhas em algumas áreas, podem vir a ter bolhas imediatamente após 
o nascimento ou podem nascer com ausência total de pele em 
algumas regiões do corpo. Isso os torna muito suscetíveis a sérias 
complicações secundárias, como infecções. Podem, ainda, nascer 
com complicações nos olhos ou mesmo perda de visão. Os 
portadores de EB tanto podem ser filhos de um casal formado por 
primos ou de pais que não tenham nenhum grau de parentesco; 
pertencer a famílias que tiveram antecedentes com EB ou àquelas 
que nunca viram a doença ou ouviram falar dela. Até o momento, a 
doença não tem cura. A genética tem trabalhado no assunto, mas a 
cura ainda é vista como um fato futuro. Entretanto, com o avanço da 
ciência na área de genética, tem-se a esperança de cura dentro de 
alguns anos. 

Atualmente, não há drogas nem terapias que curem ou mesmo 
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controlem a formação de bolhas, de forma definitiva. Todos os 
tratamentos atuais objetivam a prevenção da formação de bolhas mais 
graves, de infecções ou deficiências nutricionais. As bolhas são 
drenadas com material estéril para diminuir a dor e o inchaço e 
tratadas com cremes e pomadas para reduzir o risco de infecção. O 
tratamento requer a aplicação constante de pomadas e curativos para 
os ferimentos, uma dieta com alimentação diferenciada, rica em 
proteínas e calorias, e vitaminas, cuidados necessários para a 
sobrevivência dos portadores de EB. 

A alimentação adequada é muito importante para evitar a 
desnutrição, a baixa resistência, a infecção e outras complicações. 
Por isso, os pacientes devem ser acompanhados por um nutricionista. 
Em alguns casos, os pacientes são acometidos por bolhas no 
esôfago, e estas, ao cicatrizarem, causam nesse órgão estreitamento, 
que pode ser corrigido com cirurgias, mas, como ocorre com as mãos, 
as cirurgias terão que ser repetidas sempre. Os pacientes de EB 
necessitam de uma equipe de médicos de diversas especialidades, 
principalmente: pediatria, dermatologia, oftalmologia, ortopedia, 
gastroenterologia e outras especialidades da área da saúde como: 
nutricionista, psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, etc. Pode ocorrer 
que pessoas leigas, curiosas ou "bem-intencionadas", receitem 
remédios ou tratamentos diversos, que não devem, sob hipótese 
alguma, ser aceitos. 

Como é um portador de EB? Os portadores são seres humanos 
muito especiais, muito inteligentes. Necessitam de muito amor, 
carinho, dedicação, mas não necessitam de superproteção. Apesar da 
fragilidade da pele, podem vir a ter uma vida quase normal. Em torno 
dos 7 anos, a criança começa a aprender a se defender e a se 
proteger, e a ocorrência de bolhas pode começar a diminuir. A vida 
escolar pode sofrer pequenos transtornos no início, mas com o apoio 
dos pais e da escola, a criança vai adquirindo confiança e segurança 
para enfrentar um meio social diferente, que aos poucos vai se 
tornando normal para ela. 

A criança deve saber desde cedo o nome da doença da qual ela é 
portadora, que ela não é contagiosa, que não a impede de se 
relacionar com outras pessoas e que a pele, apesar de muito frágil, 
não a impede de dar, receber um abraço nem de brincar com outras 
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crianças, desde que tenha cuidado para não se ferir. O 
questionamento da sociedade é muito grande, mas quando se explica 
o que é a doença, o medo ou discriminação das pessoas geralmente 
diminuem ou acabam. Como é um problema sério e raro de saúde, 
muitas vezes o paciente tem dificuldade de conviver com a doença. 
Nesse caso, a ajuda de um psicólogo torna-se essencial, não somente 
para o paciente, mas também para os familiares. 

- 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 No 772/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

Estiva- AMBE -,situada no Município de Pedralva. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro Estiva - AMBE -, com sede no Município de 
Pedralva. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2003. 
Chico Rafael 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Estiva- AMBE-

é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, e tem seus estatutos 
registrados no Cartório do 2° Tabelionato de Notas da Comarca de 
Pedralva. 

Tem por finalidade desenvolver o espírito comunitário e a 
solidariedade entre os moradores do Bairro Estiva, mobilizá-los e 
organizá-los na luta pela moradia, saúde, educação, transporte, 
comunicação, lazer e demais direitos do cidadão. 

Conforme atesta o Poder Executivo Municipal, a entidade funciona 
regularmente há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de 
pessoas idôneas, que nenhuma remuneração recebem pela exercício 
de suas funções. 

Em caso de dissolução da Associação, seu patrimônio reverterá 
para entidade congênere. 

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

PROJETO DE LEI N° 773/2003 
Institui a Medalha do Mérito Médico Oftalmologista Hilton Rocha e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a Medalha do Mérito Médico Oftalmologista 

Hilton Rocha, destinada a conferir anualmente a duas personalidades 
o reconhecimento do poder público estadual à sua meritória e 
destacada contribuição à medicina oftalmológica no Estado de Minas 
Gerais. 

Parágrafo único - A Medalha será acompanhada de diploma 
correspondente à honraria. 

Art. 2° - A medalha será conferida aos médicos e às instituições que 
se destacarem em seu trabalho, sendo destinada uma medalha para 
pessoa física e outra para pessoa jurídica. 

Art. 3° - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do 
Estado, em solenidade pública a ser realizada na primeira quinzena 
do mês de junho. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Nascido em Cambuquira, em 23/12/11 e falecido em 

21/5/93, Hilton Rocha colou grau em Medicina pela Universidade 
Federal de Minas Gerais, em 1933. Tendo-se especializado em 
oftalmologia, desde cedo passou a integrar a equipe médica do 
Hospital São Geraldo, na clínica oftalmológica da UFMG. 

Quando na direção do Hospital São Geraldo, conseguiu transformá-
lo numa das mais importantes clínicas oftalmológicas do País. Foi 
fundador e patrono do Instituto Hilton Rocha e da Fundação Hilton 
Rocha, que projetam Belo Horizonte entre os grandes centros de 
tratamento das doenças oculares. Membro fundador da Associação 
Médica de Minas Gerais e da Associação Médica Brasileira, o Prof. 
Hilton Rocha ajudou a elevar os nomes de Minas e do Brasil, 
destacando-se como profissional médico e humanista . 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde 

para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 774/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do lndaiá 

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

Dore$ do lndaiá terreno com área aproximada de 2.000m2 (dois mil 
metros quadrados) situado naquele município, matriculado sob o n° 
15.936, a folhas 255 do livro 3° EE, no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Dores do lndaiá. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo 
destina-se ao funcionamento da APAE no Município de Dores do 
lndaiá. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o pràzo de três anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de junho de 2003. 
Dilzon Melo 
Justificação: O imóvel a que se refere este projeto de lei foi doado 

ao Estado pelo Município de Dores do lndaiá no ano de 1961. 
Atualmente no imóvel funciona a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE - de Dores do lndaiá. Entretanto, o imóvel está 
em condições ruins, precisando de obras de melhoramentos. 

Esta proposição visa a autorizar o negócio jurídico em causa para 
que o município possa dar condições à APAE para continuar 
exercendo suas atividades no local e, assim, expandir e diversificar o 
serviço assistencial que tão bem oferece aos moradores do município. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 775/2003 
Declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Pouso 
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Alegre da Sociedade São Vicente de Paulo', com sede no Município 
de Pouso Alegre. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Metropolitano de Pouso Alegre da Sociedade São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de Pouso Alegre. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Dilzon Melo 
Justificação: O Conselho Metropolitano de Pouso Alegre da 

Sociedade São Vicente de Paulo é uma sociedade civil de direito 
privado, sem fins lucrativos. Tem por finalidade estatutária realizar 
atividades beneficentes, caritativas, culturais, promocionais e de 
assistência social. Compete ao Conselho orientar e assistir, por meio 
de conferências vicentinas, dos conselhos particulares e dos 
conselhos centrais, as famílias necessitadas, fornecendo-lhes 
assistência espiritual e material, entendida esta última como um 
auxílio pelo fornecimento de gêneros alimentícios, roupas, 
medicamentos, moradia, etc. O Conselho Metropolitano de Pouso 
Alegre da Sociedade São Vicente de Paulo não fará distinção alguma 
de raça, cor, condições sociais, credo, política ou religião. A entidade 
funciona regularmente e tem uma diretoria composta por pessoas 
idôneas, que não recebem nenhuma remuneraç~...._ pelo exercício de 
seus respectivos cargos. 

O reconhecimento da instituição como de utilidade pública estadual 
irá proporcionar condições para a dinamização de suas atividades e a 
concretização de todos os seus objetivos. 

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

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

PROJETO DE LEI No 776/2003 
Declara de utilidade pública a ALFA - Associação Alfenense de 

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

Alfenense de Atletismo, com sede no Município de Alfenas. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2003. 
Dilzon Melo 
Justificação: A ALFA - Associação Alfenense de Atletismo é uma 

Sociedade Civil de direito privado e sem fins lucrativos. Tem por 
finalidade estatutária praticar e difundir o atletismo, proporcionar aos 
associados reuniões esportivas e sociais, criar e manter uma equipe 
de atletismo para competição, promover palestras, conferências 
técnicas e de divulgação do atletismo nas suas várias modalidades, 
promover eventos de caráter esportivo ligados ao atletismo, priorizar o 
desenvolvimento esportivo dos atletas, fornecendo os subsídios 
necessários a participação em competições, e apoiar os atletas 
carentes associados. A ALFA - Associação Alfenense de Atletismo 
não faz distinção alguma quanto a raça, cor, condições sociais, credo, 
política ou religião. A entidade funciona regularmente e tem uma 
diretoria composta por pessoas idôneas, que não recebem 
remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos. 

Reconhecer a instituição como de utilidade pública estadual irá 
proporcionar condições para a dinamização de suas atividades e a 
concretização de todos os seus objetivos. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 777/2003 
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

Minas Gerais - DER-MG - a fazer reverter o imóvel que especifica ao 
Município de Cataguases. 

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

de Minas Gerais - DER - MG, autorizado a fazer reverter ao Município 
de Cataguases o imóvel constituído de um terreno com área de 
6.400m2 (seis mil e quatrocentos metros quadrados) situado na 
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Avenida Manoel Inácio Peixoto, nesse mun1c1plo, doado ao DER-
MG pelo município, através da Lei Municipal n° 1.132, de 9/2/84, com 
escritura pública lavrada em 1984, no livro n° 159 de Escrituras, às fls. 
142 a 143, registrada no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca 
de Cataguases. 

Parágrafo único - O imóvel objeto da reversão, a que se refere o art. 
1°, tornou-se desnecessário pelo outorgado donatário, tendo em vista 
o não-cumprimentei do objeto, sendo objeto de cessão de uso para a 
Prefeitura Municipal, conforme termo de cessão de uso datado de 
2/8/2001. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2003. 
Jayro Lessa 
Justificação: Quando da implantação do Distrito Industrial de 

Cataguases, esse município efetuou doação ao DER-MG de uma área 
de 6.400m2 , conforme ·a Lei Municipal no 1.132, de 1984, para a 
instalação de um núcleo operacional do donatário. Ocorre que não foi 
instalado esse núcleo operacional, e o imóvel hoje é objeto de cessão 
de uso para a Prefeitura Municipal, conforme termo datado de 
2/8/2001, sob o registro PJU - 25.014/01. Entretanto, a simples cessão 
de uso não atende às necessidades do município, visto que o distrito 
industrial ali existente já está com sua capacidade quase esgotada e 
existe a possibilidade de empresas se instalarem nessa área, que hoje 
está ociosa. Sabemos que se essa área for reverter ao município, 
atendendo assim a finalidade de ali se instalarem novas indústrias, ele 
será beneficiado com a geração de empregos, renda e progresso. 

Assim sendo, conto com o apoio de meus nobres pares à aprovação 
desta proposição, que muito beneficiará o Município de Cataguases. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 778/2003 
Torna obrigatórios o hasteamento da Bandeira do Estado e a 

execução do Hino do Estado de Minas Gerais nas escolas públicas do 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - As escolas públicas de ensinos médio e fundamental do 

Estado de Minas Gerais, no primeiro dia letivo de cada ano, deverão 
proceder ao hasteamento da Bandeira do Estado, no início de cada 
turno. 

Art. 2° - Após o hasteamento da Bandeira do Estado, será executado 
o Hino do Estado. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, junho de 2001. 
João Bittar 
Justificação: Objetivando cultivar nos alunos o civismo e o respeito 

aos símbolos do Estado, assim como isso já é obrigatório em relação 
aos símbolos nacionais, é de suma importância que as escolas 
públicas, encarregadas da boa formação de nossos jovens, adotem 
prática de hastear a Bandeira do Estado e de executar o Hino do 
Estado no início de cada ano letivo. Essa conduta cívica fará renascer 
nos jovens o sentimento de amor e defesa ao Estado, pelo culto aos 
símbolos. 

É importante demonstrar que a instituição Estado, assim como a 
instituição País, deve ser motivo de orgulho e um verdadeiro ícone 
para as manifestações de civismo no Estado. 

Diante do exposto, estamos certos do apoio dos ilustres pares à 
aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 779/2003 
Dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio 

varejista e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o fornecedor varejista, no âmbito do Estado, nos casos 

de cessão gratuita de sacolas ou sacos ao consumidor, para 
acondicionamento de mercadorias, obrigado a disponibilizar material 
reciclável ou biodegradável. 

Art. 2° - É facultado ao consumidor optar pelo uso de sacolas ou 
sacos plásticos que serão comercializados pelo estabelecimento, 
devendo o preço unitário ser afixado nos caixas, para conhecimento 
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público. 

Parágrafo único - O estabelecimento comercial não fornecerá 
sacolas nem sacos plásticos gratuitamente. 

Art. 3° - Fica criada a Taxa pela Reciclagem de Embalagens. 
§ 1 o - A taxa referida neste artigo incidirá sobre a cessão de que 

trata o art. 1 o e terá valor correspondente ao custo do serviço de 
reciclagem do material utilizado nas embalagens, nos termos de 
tabela a ser publicada no regulamento. 

§ 2° - O fornecedor recolherá o tributo a que se refere este artigo na 
forma do regulamento. 

Art. 4° - O fornecedor que não cumprir o disposto nesta lei ficará 
sujeito às seguintes penalidades, a serem graduadas nos termos do 
regulamento: 

I - advertência; 
li- multa de até 20.000 (vinte mil) UFEMGs; 
111 - suspensão de atividades por até trinta dias; 
IV - perda da licença para funcionamento. 
Art. 5° - Para obtenção de licença ambiental junto ao órgão estadual 

competente, os fornecedores deverão se adequar aos dispositivos de 
que trata esta lei. 

Art. 6° - O poder público incentivará o uso de embalagens 
permanentes pelo consumidor. 

Art. 7° - Compete ao órgão ambiental estadual a fiscalização e a 
aplicação do disposto nesta lei. 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Os sacos plásticos, por serem muito empregados na 

embalagem final de mercadorias pelos varejistas de todo o Estado, 
têm ampla capacidade de dispersão nas áreas habitadas. Não tendo 
destinação adequada - seja por deficiência dos serviços de coleta de 
lixo, seja por negligência dos usuários - provocam entupimentos nas 
redes de drenagem de águas pluviais, degradam os solos urbanos e 
os cursos d'água. 
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A cidade de Belo Horizonte tem aproximadamente 30.000 bueiros 

que estão constantemente entupidos por resíduos de toda natureza; 
entre eles, os sacos e as sacolas plásticas são os maiores 
responsáveis por esses entupimentos, não obstante profícuo trabalho 
da SLU. Desses bueiros são retiradas mensalmente cerca de 20 
toneladas de entulho, incluindo sacos e sacolas plásticas. 

Ressaltamos que os sacos e sacolas plásticas não são 
biodegradáveis e sua reciclagem é economicamente inviável. Já o 
papel, por exemplo, é biodegradável e reciclável, além de produzido a 
partir de maciços florestais cultivados com essa finalidade, e cujo 
aumento da demanda, que ocorrerá em função da produção dessas 
embalagens, não causará danos às florestas nativas brasileiras. 

Pesquisas realizadas para este fim mostraram que enquanto uma 
sacola plástica acomoda 3,5 itens, uma sacola de papel pode 
acomodar até 1 O itens, provocando uma redução significativa no 
custo. 

Trata-se, sem dúvida, de um problema de educação ambiental, cuja 
solução demanda ações com resultados concretos a médio ou longo 
prazo. Por isso, apresentamos este projeto de lei que propõe uma 
ação de curto prazo, com resultados práticos imediatos. O uso de 
embalagens recicláveis e biodegradáveis é quase inofensivo ao meio 
ambiente, e sua rápida degradação deverá minimizar os impactos 
ambientais gerados pelas embalagens plásticas, até que as ações de 
cunho educacional possam alinhar os trabalhos de competência do 
poder público com a participação consciente da sociedade. 

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

PROJETO DE LEI N° 780/2003 
Constitui o pólo de desenvolvimento Trilhas do Trem e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado, na Região do Campo das Vertentes do Estado, 

o Pólo de Desenvolvimento Trilhas do Trem. 
Parágrafo único - Integram este Pólo de Desenvolvimento os 

Municípios de São João del-Rei, Ritápolis, Conceição da Barra de 
Minas, lbituruna, Nazareno, Bom Sucesso, Santa Cruz de Minas e 
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Tiradentes. 

Art. 2° - As empresas de hotelaria, de comércio e de artesanato, 
instaladas nos municípios integrantes do Pólo de Desenvolvimento, 
que venham a expandir suas atividades e as que neles venham a se 
instalar, receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a 
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma 
prevista nesta lei. 

Art. 3° - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas a 
que se refere o art. 2°: 

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

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

111 - abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições 
especiais para financiamento de ações, projetos e iniciativas 
relacionados com atividade turística nos delineamentos do Pólo de 
Desenvolvimento Trilhas do Trem. 

Art. 4° - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às 
empresas a que se refere o art. 2°: 

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

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

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

Art. 6° - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos 
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições 
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estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 
de maio de 2000. 

Art. 7° - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa, 
semestralmente, relatório contendo os dados estatísticos relativos ao 
Pólo de Desenvolvimento criado por esta lei, o número de empresas 
atendidas e o montante de recursos liberados pelas linhas de crédito 
oficiais. 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicação. 

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

Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco 
Justificação: A discussão sobre o fomento às atividades turísticas 

está atualmente na pauta de nossas instituições governamentais. Os 
maravilhosos meandros do rio das Mortes, que fluem paralelamente 
aos resquícios da ferrovia federal, desde a cidade de São João del-
Rei até o Município de Bom Sucesso, não podem passar 
despercebidos na seara do turismo em Minas Gerais. 

O estímulo que nos impulsionou para a propositura deste projeto de 
lei se vincula à situação de pauperização, descaso e escandaloso 
isolamento que tomou conta das cidades situadas nos entornas da 
antiga ferrovia federal. Sem a movimentação da linha férrea, e do 
respectivo fluxo de pessoas e capitais, as atividades econômicas 
desses municípios praticamente foram esterilizadas, comprometendo, 
sobremaneira, a qualidade de vida das populações locais. 

Este projeto tem o escopo de estabelecer um chamariz turístico para 
o reabastecimento da economia local. Assim, faz-se imprescindível o 
estabelecimento de uma base estrutural adequada ao recebimento de 
caminhantes, visitantes e aventureiros que queiram se deliciar com as 
cicatrizes históricas que marcam as origens e o processo de formação 
da rede de transportes do País. Isso sem falar nas maravilhosas 
paisagens que presenteiam a formação natural do interior de nossa 
Minas Gerais. 

O antigo transpassar da linha de trem e suas repercussões 
econômicas seriam substituídos pela movimentação turística, leia-se: 
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reativação financeira, a ser estimulada na região. 

Delineiam-se os caminhos da Estrada do Trem em um percurso de 
1 03,67km, entrecruzando matas ciliares e correntes fluviais de beleza 
incomparável, num estado de total cumplicidade a construção e 
posterior degradação da rede ferroviária que ali existia. 

Creio plenamente no sucesso da idéia de constituição desse 
imperdível roteiro turístico. Decisivos são os incrementos financeiros 
para o alavancamento do turismo na região. Não há que se falar em 
desenvolvimento duradouro e sustentável de um projeto turístico que 
não comungue dos requisitos materiais mínimos necessários à 
efetivação da parceria entre o poder público e os agentes da iniciativa 
privada interessados. 

Nunca me canso de ressaltar minha fé nos projetos ligados ao setor 
turístico. Em um momento de novas perspectivas de projeção do 
Estado no cenário nacional, não vejo outra idéia mais fascinante do 
que os investimentos nessa área. Movimentação perene de recursos, 
geração geométrica de empregos, opções de lazer, expansão e 
crescimento econômico, difusão cultural são alguns dos êxitos que 
poderemos galgar com a real implementação do projeto. 

Nesse contexto de necessária interiorização do desenvolvimento e 
desconcentração dos fluxos financeiros, é que pleiteio a parceria dos 
colegas de legislatura para que possamos acrescentar mais um ponto 
na conformação da economia mineira. 

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

PROJETO DE LEI N° 781/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 891/2000) 

Dispõe sobre a criação do Programa de Frentes Emergenciais de 
Trabalho no Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Programa de Frentes Emergenciais de 

Trabalho, a ser coordenado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, 
com capacidade para atender até trinta mil trabalhadores 
desempregados, visando a proporcionar ocupação e renda. 

Art. 2° - A aplicação do Programa consiste na concessão de bolsa 
para auxílio-desemprego no valor mensal de um salário mínimo, no 
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fornecimento de cesta básica de alimentação e de vale-transporte e 
na realização de cursos de qualificação profissional. 

§ 1 o - O trabalho nas Frentes Emergenciais tem a duração de seis 
meses. 

Art. 3° - As condições para alistamento no Programa, mediante 
seleção simples, serão definidas em regulamento, observados os 
seguintes requisitos: 

I - um ano de desemprego; 
11 - residência, pelo período mínimo de dois anos, em local próximo 

ao da colaboração prevista no art. 4 o; 
111 - apenas um beneficiário por núcleo familiar. 
Parágrafo único - No caso de o número de alistamentos superar o 

de vagas, a preferência para participação no Programa será definida 
mediante aplicação, pela ordem, dos seguintes critérios: 

a) maiores encargos familiares; 
b) mulheres arrimo de família; 
c) maior tempo de desemprego; 
d) sorteio. 
Art. 4° -A participação no Programa implica, em caráter eventual, a 

prestação de serviços de interesse da comunidade local ou com 
órgãos públicos que a atendam, sem vínculo de subordinação, 
devendo ser contratado seguro de acidentes pessoais. Deverá ser 
priorizada a construção de moradias populares. 

Parágrafo único - A jornada de atividades no Programa será de seis 
horas diárias, quatro dias por semana, mais um dia de qualificação 
profissional. 

Art. 5° - Os recursos para custeio do Programa serão oriundos de 
autorização concedida ao Poder Executivo para abertura de créditos 
especiais, do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - e de outros 
fundos. 

Art. 6° - Os créditos de que trata este artigo serão cobertos na forma 
prevista no art. 3°, § 1 o, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 
1964. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: A política neoliberal trouxe para o nosso País a sua pior 
chaga: o desemprego. Nosso Estado viu os índices de desemprego 
crescerem, nos últimos quatro anos, de forma assustadora. São 
homens e mulheres que se vêem privados de meios para sustentar a 
si e suas famílias. Com isso, têm a dignidade aviltada, e crescem os 
sentimentos de culpa e impotência. 

"Deitamos e dormimos o sono dos que nada devem à humanidade. 
E roncamos à noite enquanto, ao lado, estômagos roncam pela nossa 
omissão". (Eliane Brum - ZH - 15/5/99.) 

É nesta hora, quando a situação assume proporções insuportáveis, 
com irmãos e irmãs passando fome; crianças, homens e mulheres 
dormindo pelas ruas ou se amontoando nas favelas e grande carência 
de moradias populares, que o Estado precisa intervir, pois se trata de 
uma situação de guerra. Uma guerra invisível, que necessita de 
medidas emergenciais. Por ser dever do Estado e compromisso nosso 
amparar os excluídos, apresentamos esta matéria e esperamos contar 
com a aprovação de nossos pares. 

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

REQUERIMENTOS 
No 780/2003, da Comissão de Administração Pública, solicitando 

seja formulado voto de congratulações com a Sra. Marlene Oliveira 
Neves por sua indicação em 1 o lugar na lista tríplice para a escolha do 
Defensor Público-Geral do Estado; e seja formulado apelo ao 
Governador do Estado com vistas a sua efetiva nomeação. 

N° 781/2003, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. José Carlos Carvalho, 
Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e com o 
Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF, pela 
realização do I Encontro O Caminhar de uma Nova Experiência 
Florestal em Minas Gerais - Manejo Sustentável da Candeia. 

No 782/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao reinício 
imediato das obras do Centro de Recuperação e Reeducação de 
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Menores, em Montes Claros. 

No 783/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja dada 
especial atenção ao reforço do efetivo e na aquisição de 
equipamentos e viaturas para as Polícias Militar e Civil do Norte de 
Minas. 

No 784/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Sr. Ernani Freire Cardoso, Promotor de Justiça da 
Vara de Execuções Penais de Montes Claros, com vistas a que seja 
agilizado o processo de investigação do assassinato do radialista 
Rosalvo Bastos. 

No 785/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à inserção no 
orçamento do Estado para 2004 de recursos para a construção da 
sede da Delegacia Regional de Segurança Pública de Montes Claros. 

N° 786/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado 
apelo à bancada mineira no Congresso Nacional com vistas a que 
solicite à Caixa Econômica Federal informações sobre a aplicação dos 
recursos oriundos dos jogos das loterias patrocinadas por essa 
instituição. 

N° 787/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes com vistas à recuperação de 
trecho da Rodovia 354 entre os Municípios de Formiga e Arcos. 

N° 788/2003, da Comissão de Defesa do Con'" 'midor, solicitando 
seja consignado, nos anais da Casa, voto de con:::~ratulações com o 
Presidente da República, o Governador do Estado, o Secretário da 
Fazenda, o Procurador-Geral do Estado, o Supervisor do Núcleo 
Executivo do Grupo Gestor da ex-MinasCaixa e o Diretor da 
Associação Brasileira dos Mutuários do Sistema Financeiro de 
Habitação pela resolução de se promover a liqüidação dos contratos 
habitacionais da ex-MinasCaixa. 

N° 789/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam 
encaminhadas ao Governador do Estado manifestação de repúdio 
pela punição aplicada ao Cel. PM ~osé Francisco Maciel e ao referido 
Coronel manifestação de aplauso por suas declarações. 

No 790/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que sejam 
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tomadas providências sobre as denúncias de ameaça de morte 
feitas contra os Srs. Adão da Silva e José Carlos de Lana, 
proprietários de imóveis rurais atingidos pela Barragem de Candonga. 

N° 791/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado 
apelo ao Prefeito Municipal de Braúnas com vistas a que sejam 
tomadas as providências necessárias ao cumprimento do dispositivo 
legal que obriga o transporte de alunos do Povoado de lbiturunas até 
a escola da sede do Distrito de Santa Rita. 

N° 792/2003, do Deputado Biel Rocha, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão com vistas a 
que sejam explicados o desvio funcional e as distorções salariais 
existentes entre os ocupantes de cargos do corpo técnico ~ 
administrativo do setor penitenciário e os agentes penitenciários. (- A 
Mesa da Assembléia.) 

N° 793/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o "Jornal do Estado", na 
pessoa do seu Diretor Sebastião Foch Kersul, pelo transcurso do 17° 
aniversário de sua fundação.(- À Comissão de Transporte.) 

N° 794/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Município de Buenópolis pelo 
transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 795/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Cordisburgo pela comemoração de seus 65 anos de emancipação 
político-administrativa. 

N° 796/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Paraopeba pela comemoração de seus 91 anos de emancipação 
político-administrativa. 

N° 797/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Curvelo 
pela comemoração de seus 172 anos de emancipação político-
administrativa. 

N° 798/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Corinto 
pela comemoração de seus 79 anos de emancipação político-
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administrativa. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 
No 799/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja formulado 

voto de congratulações com a Rádio Sete Colinas de Ube_raba pelo 
seu 35° aniversário.(- À Comissão de Transporte.) 

No 800/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
registrado, nos anais da Casa, voto de aplauso ao Governador do 
Estado pela celebração de convênio entre o Estado e a PETROBRÁS 
com vistas à expansão da distribuição e do mercado de gás natural. 

N° .801/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
formulada manifestação de apoio ao Governador do Estado pela 
implantação de usina sucroalcooleira em Santa Juliana. (- Distribuídos 
à Comissão de Turismo.) 

N° 802/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja 
registrado, nos anais da Casa, voto de aplauso ao Município de Poços 
de Caldas por ser a sede dos Jogos Abertos Brasileiros-2003. (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 803/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja 
solicitado ao Diretor-Geral do IDENE o envio a esta Casa da relação 
dos convênios e contratos celebrados por esse Instituto nos últimos 
dois anos. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 804/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja 
consignado, nos anais da Casa, voto de congratulações com os 
Municípios de Sardoá, lpanema, Miraí e Teixeiras pelas festividades 
em honra de Santo Antônio, padroeiro desses municípios. 

N° 805/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade de Cajuri pela 
realização das festividades de Santo Antônio, padroeiro desse 
município. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 806/2003, do Deputado Neider Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Fundação Casa de Caridade 
Manoel Gonçalves de Sousa Moreira, mantenedora do Hospit~l 
Manoel Gonçalves, de ltaúna, por seus 87 anos de fundação. (- A 
Comissão de Saúde.) 

Da Comissão de Justiça, solicitando sejam tomadas as devidas 
providências a fim de apurar afirmações do Deputado lrani Barbosa 
acerca de supostas relações do Deputado Durval Ângelo com o tráfico 
de drogas. 
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Da Deputada Ana Maria, solicitando sejá indicado o seu nome 

para representar esta Casa no I Encontro de Mulheres Parlamentares 
dos Países de Língua Portuguesa e no 11 Encontro Nacional de 
Deputadas Estaduais, a realizar-se em julho do corrente, em Brasília, 
DF. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja aplicado ao 
Projeto. de Lei Complementar no 26/2003 o disposto no art. 173, 11, do 
Regimento Interno. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar no 
26/2003.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Mauri Torres, Miguel Martini (2), Dalmo Ribeiro Silva (2) e Carlos 
Pimenta. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Assuntos Municipais, de Turismo e do Trabalho e dos Deputados 
Wanderley Ávila e Dalmo Ribeiro Silva (3). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João. 
O Deputado Padre João - Boa-tarde, Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, amigos da galeria, pessoas da imprensa, todos os 
servidores desta Casa. 

Mais uma vez, voltamos a esta tribuna e queremos falar sobre o 
meio ambiente: um tema tão vital, que, sem ele, seria impossível a 
vida na terra. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do :~eio Ambiente. E o 
que temos para comemorar? Basta lembrarmos ~..,;..~e o Criador fez a 
Terra, a água, as matas, e as confiou aos homens e às mulheres para 
cuidar, para zelar. Será que nós, ao fazermos um exame de 
consciência, teremos a tranqüilidade de dizer que estamos cuidando 
bem do que nos foi confiado? 

Desde muito tempo, temos vindo depredando, sugando e destruindo 
o meio ambiente. Uma agressão sem fim que compromete a 
qualidade de vida do homem e sua própria existência no Planeta. Uma 
loucura suicida e sem retorno. Quando, Sr. Presidente, teremos 
consciência desse destino fatíçlico e tomaremos as devidas 
providências? 

Não é preciso muita ciência para verificar o que estamos dizendo. 
As coisas estão aí, bem diante de nossos olhos. Só não vê quem não 

L------0----' 



--------------

85 
quer enxergar. Nossas matas sumiram, viraram carvão para 
abastecer as siderúrgicas, as indústrias de móveis. As matas nativas 
deram lugar às pastagens. Uma passagem feita de tal forma, que 
compromete a vida, porque, sem um apoio técnico, essa destruição 
provocou alteração no ciclo das águas, diminuindo cada vez mais o 
volume de água dos nossos rios. 

O desequilíbrio do ecossistema é cada vez mais ameaçador. Muitos 
rios já não existem. E nunca mais existirão. Os que ainda restam são 
depósitos de lixo, de esgoto doméstico lançado "in natura" por ainda, 
em pleno século XXI, mais de 90% das cidades brasileiras. E há os 
resíduos industriais, veneno devastador da vida de nossos rios. 

Os agrotóxicos, usados sem nenhum controle, agravam a situação, 
contaminando os cursos d'água, o solo e o lençol freático. E, de 
imediato, destroem a vida de quem manuseia e de quem consome os 
produtos advindos dessa prática maléfica. Que tipo de vida resiste a 
isso? 

Até quando suportaremos respirar essas substâncias nocivas 
lançadas na atmosfera pelos escapamentos dos carros, das 
indústrias, das queimadas, etc. Que faremos para controlar o efeito 
estufa, o superaquecimento da terra, a destruição da camada de 
ozônio? 

Aprendemos com nossos antepassados que a natureza é sábia e 
não dá saltos. Ela tem seu ritmo, e ele é lento. Mas ela cobra caro e 
não perdoa nunca as agressões cometidas contra ela. Ela tem seus 
mistérios, e estes fogem do controle científico. 

Por isso, mais do que comemorar, devemos nos perguntar: "o que 
queremos da vida? Que tipo de vida queremos? O que queremos do 
futuro?". Se queremos vida, se queremos futuro, temos de tomar 
atitudes agora, pois amanhã poderá ser tarde demais. 

Esse quadro mostra a necessidade de buscar o desenvolvimento 
sustentável e o uso racional dos recursos naturais. E esta Casa tem a 
obrigação e o dever de promover e propiciar essa oportunidade de 
propor alternativas à essa crua realidade. 

O Brasil detém 12% do total mundial dos recursos hídricos e possui 
imensas regiões semi-áridas, de escassez cíclica. Portanto, é um País 
de inigualável riqueza natural e será, neste século, referência para os 
países desenvolvidos que queiram continuar detendo o controle da 

~--------------------------~--------------------------~ 



86 
economia mundial. 

E, nesse enfoque, não podemos mais adiar o debate sobre as 
alternativas energéticas, menos poluentes, menos agressivas ao meio 
ambiente, que não causem danos às pessoas e, particularmente, aos 
pequenos produtores e trabalhadores rurais. 

Um dado que nos assusta e demonstra a insensatez dessas 
políticas de investimento é sobre a produção e o consumo de energia 
elétrica no País: 90% da nossa energia são obtidos por meio da água, 
produzidos pelas hidrelétricas. O restante, por usinas termoelétrica e 
nuclear. 

De acordo com os dados da ANEEL, o País tem hoje uma 
capacidade energética da ordem de 84.000MW/h. E, segundo o 
Operador Nacional do Sistema, o consumo brasileiro, no horário de 
pico, é de 55.000MW/h. Portanto, há uma reserva potencial de 
29.000MW/h. Em relação ao consumo, temos uma sobra de quase 
60%. 

Não entendemos por que alguns organismos - e sobre isso já fui 
interpelado pela FIEMG - são favoráveis à construção de hidrelétricas. 
Às vezes, convencem os nobres colegas desta Casa, mas o 
argumento é falso. O que está por trás não é o desenvolvimento, mas 
os interesses comerciais de certos grupos. Os especialistas afirmam 
que se o País tiver crescimento de 5% ao ano, o consumo médio seria 
de 3.000MW/h a mais. Mesmo se esse crescimento fosse real, 
teríamos como suprir essa demanda por longo período. (-Lê:) 

Diante disso, tenho a certeza de que precisamos investir em outras 
fontes de energia. Não podemos ficar dependentes de um único 
modelo. Isso, além de ser um risco, é agressão irreversível à 
natureza. Nenhum Governo, por mais comprometido com o meio 
ambiente e com as causas sociais, conseguiria recompor os espaços 
físicos, biológicos e sociais afetados por esses empreendimentos. 

Os impactos sociais têm causado grandes transtornos às 
populações atingidas. Os prejuízos são enormes nos aspectos 
culturais, sociais, econômicos e psicológicos. Os empreendedores têm 
se pautado pelo desrespeito, prepotência e descumprimento dos 
acordos feitos com as populações atingidas e pelo completo descaso 
em relação às legislações brasileira e mineira. Em todos os lugares, o 
sofrimento, a tristeza e a angústia têm sido a marca do povo 
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ribeirinho. 

Outro dado importante diz respeito à perda e ao desperdício: nesse 
aspecto, chegamos à casa dos 15%, sendo que a média de outros 
países é de 6%. Do montante total, jogamos fora 9% de nossa 
energia, o que equivale à potência de quase uma usina hidrelétrica de 
ltaipu. Isso é pouco? E qual é a razão desse desperdício? Falta de 
modernização dos sistemas de transmissão e distribuição, 
equipamentos elétricos antigos e sistemas de iluminação ineficientes, 
mas que consomem grande quantidade de energia. Isso pode ser 
evitado com investimentos. Associem-se a isso campanhas 
educativas para preservar o meio ambiente, consumindo energia de 
modo racional. 

O que, então, está por trás dos grandes empreendimentos 
hidrelétricos? Quais são os interesses da CVRD, da Alcan, Queiroz 
Galvão, Cataguases Leopoldina, Aeron, AES e tantas outras? E por 
que a CEMIG, estatal mineira, incentiva a construção dessas usinas 
por meio de consórcios, quando deveria estar cumprindo o seu papel 
social, ou seja, pesquisando novas formas de energia, a fim de 
garantir o controle desse segmento estratégico de nossa economia? 

Não se esconde a obscura intenção de assumir, futuramente, o 
controle da energia elétrica em Minas, e, por conseqüência, no País. 
Não é essa a intenção do projeto neoliberal, coordenado pelo ex-
Presidente da República, cujo fiel seguidor é o Governador do 
Estado? Será que esses empreendedores apostam na privatização da 
estatal mineira e estão se preparando para assumir esse importante e 
estratégico segmento econômico? 

São perguntas respondidas na prática perversa desses 
empreendedores, em usinas como a de Aimorés, Candonga, Funil, 
Fumaça e tantas outras, onde todo tipo de abuso é cometido contra as 
famílias atingidas e contra o Estado. 

Aqui, Deputados e Deputadas, amigos da imprensa e das galerias, o 
dever de consciência cristã e o meu compromisso político, como 
parlamentar, me levam a denunciar fato lamentável. Ao visitar a usina 
hidrelétrica de Aimorés, em ltueta e Resplendor, partilhei do 
sofrimento das famílias desesperançadas, sobretudo na pequena 
ltueta. Deparamo-nos com um dos funcionários responsáveis pela 
área ambiental da Cia. Vale do Rio Doce, o ex-Diretor da FEAM, Sr. 
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Willer Pós. Embora esse senhor tenha o direito civil de ser 
contratado por qualquer empresa, deveria ter o compromisso ético e 
moral de não associar o seu nome a uma empresa que, no passado 
recente, pleiteou e conseguiu da FEAM, na qual ocupava um cargo, 
inúmeras licenças de instalação e operação para várias usinas 
hidrelétricas no Estado. Hoje, volta à ltueta para persuadir os 
moradores a abandonarem suas residências, dando lugar a mais um 
empreendimento de enorme dano ambiental e social. 

Deixamos o julgamento desse fato aos senhores parlamentares. Às 
vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente, apresentamos nosso 
compromisso a esta Casa. Se Deus nos confiou as terras, águas e 
matas, precisamos manter posição política e plano de 
desenvolvimento sustentável, sem agredir os nossos recursos 
naturais. Obrigado. 

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

Mesa, senhoras e senhores parlamentares, telespectadores da TV 
Assembléia, amigos das galerias, é bom lembrar que começam a 
surgir assuntos a respeito da sucessão municipal. Do meu ponto de 
vista, considero que está muito cedo para se pensar nisso. Nós, 
Deputados, precisamos ter responsabilidade para trabalhar no 
Legislativo, porque fomos eleitos e reeleitos há seis meses. Neste 
momento, não se justifica o fato de alguns colegas divergirem em 
razão de questões locais. Nesse ponto, parabenizo o PL, meu partido, 
pela união entre seus membros, que não se deixam levar por 
oposições, intrigas e fofocas com o nome de colegas desta Casa. 

Lamento que alguns companheiros tenham tempo suficiente para 
exercer o trabalho parlamentar e ainda criar fofocas. Gostaria que 
estivessem presentes os três colegas a quem me refiro. Se chegarem, 
direi quem são. São pessoas que procuram desestabilizar a nossa 
convivência de qualquer maneira. Estamos sob o mesmo teto para 
divergir, tendo diferentes posições políticas, esse é o papel do 
parlamentar. Mas daí a fazer panfletos com palavras de baixo calão e 
ditos falsos é demonstração de que esses três moços são maricas, 
pessoas que não honram a verdade. Não me deixarei levar por intriga 
nem por fala irresponsável de pessoas que, se tiveram educação de 
berço, não terão sua ação aprovada pelos próprios pais. Vim à tribuna 
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na expectativa de que comparecessem, pudesse citar os nomes, 
mostrar alguns documentos e ver se teriam coragem de dizer o 
mesmo diante de mim. 

Em 1988, em Juiz de Fora, tornei-me Prefeito na eleição mais limpa 
da história da cidade, num partido chamado PJ, que ninguém sabia o 
que era: Partido da Juventude. Tinha apenas 1 minuto e 20 segundos 
para falar na televisão, não tinha cartaz para colocar nas ruas, 
aproveitava aquele minuto para pedir jornal velho e escrever PJ-
Bejani-36. Foi assim que ganhamos as eleições dos chamados 
"tubarões". Administramos durante quatro anos sob fogo cruzado, 
primeiro do Presidente da República, José Sarney, num período em 
que a inflação chegava a 90% ao mês e o petróleo aumentava duas 
ou três vezes ao mês. Depois tomou posse Fernando Collor, cassado 
um ano depois. O Vice-Presidente deveria tomar posse, mas fazia 
charme dizendo que não o faria. Dias antes da posse, saiu de mãos 
dadas com suas duas filhinhas, de 39, e 41 anos, e foi ao cinema 
assistir a Aladim e a Lâmpada Maravilhosa! Toma posse Itamar 
Franco, causando turbulências no mercado. Deixamos a Prefeitura, 
com o pagamento dos funcionários em dia; assumimos com 14 mil 
alunos e deixamos 32 mil na rede municipal. 

Enfim, isso incomoda. Mas a quem? Aos inaptos, aqueles que 
querem assumir a Prefeitura - honra para qualquer político - e 
denigrem a imagem do cidadão, do próximo. Lamento profundamente 
que isso acorra com companheiros desta Casa. 

Não me constrangi com o que li no jornal de Juiz de Fora. O PT 
disse que conversaria primeiro com o PMDB, depois com o PSDB e, 
por último, comigo. Não me declarei candidato a nada. Sou Deputado 
que inicia o segundo mandato. Ainda tenho muito que aprender nesta 
Casa. Tenho amigos no PT. Mas, caso seja candidato a Prefeito, 
quem não quererá conversa com o PT em Juiz de Fora serei eu. Aliás, 
não apareceu nenhum Deputado do PT. Há reunião do PT fora da 
Casa? 

Votei no Lula, acredito que fará melhor governo para o País. Mas o 
que vejo, até o momento, é a "fome zero" para o Lula. Está gordo. 
Todo domingo promove churrasco. Até capivara há, importada do Rio 
Grande do Sul. Por enquanto vejo só blablablá. Não vi atividade que 
pudesse mostrar que o Governo Federal tenha começado a trabalhar. 
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Dizem que o Governo tem marona no Congresso para que a 

reforma tributária passe pela Comissão de Justiça. Como podem falar 
em reforma tributária, quando temos juros de 26,5%? O Vice-
Presidente, José Alencar, embora maduro, é infantil na área política e 
disse que juros a 26,5% tornam impossível a qualquer empresário no 
Brasil pensar em investir, em crescer; pensará em diminuir. Quem 
paga por isso é o trabalhador. O primeiro corte em qualquer empresa 
é feito com demissão, é o trabalhador indo para as ruas. 

O PT prega em Minas e no Brasil que o Lula está "dando banho" nos 
oito países ricos. É postura maravilhosa, mas representantes do 
Governo americano disseram que esta proposta do Fome Zero de 
arrecadar dinheiro dos países ricos não irá à frente. 

Lamentavelmente não compareceram aqui os três Deputados, mas 
não faltará oportunidade. Como diz um velho ditado: "As pedras se 
encontram". Ainda mais nesta Casa. Estaremos aqui com os três e 
mostraremos que o panfleto distribuído em Juiz de Fora e cidades 
vizinhas não condiz com a verdade. São argumentos de pessoas que 
considero maricas das fofocas do meio político. 

Acredito no Lula, que continua sendo o Presidente da esperança de 
todos. Espero que saia do palanque do Fome Zero e passe para a 
atividade, diminuindo esses juros abusivos e ajudando a criar 
empregos. 

Não gostaria de ver o PT na ala chamada rebelde, fazendo oposição 
à ala racional. Como tenho muita fé em Deus, tenho certeza de que o 
Brasil conseguirá melhorar devido à posição consciente do Presidente 
da República e de sua assessoria. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo. 
O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 

Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia e cidadãos que 
nos visitam. Na reunião ordinária deste Plenário, de 21 de maio último, 
o Deputado Fábio Avelar abordou, desta tribuna, questão de ordem e 
solicitou explicações. Relatava que, após requerer a realização de 
seminário, dia 18 de março, e não ter conseguido um despacho 
favorável da Presidência, obteve informação recente de que um 
evento talvez pudesse ser realizado em agosto ou setembro. Dias 
depois, o caro Deputado foi surpreendido com informação de que um 
evento com a mesma finalidade daquele que pleiteava já estava 
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Disse, textualmente, o Deputado Fábio Avelar, naquela ocasião: 
"Respeitei o Regimento e estou esperando a marcação da data desse 
seminário há mais ou menos três meses". Peço permissão para fazer 
minhas as suas palavras e relatar o que se passa. 

No dia 13 de fevereiro, recém-empossado, requeri, como faculta o 
Regimento Interno, com o aval de 1/3 dos membros da Assembléia, a 
realização de reunião especial em comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. 

Há exatos três meses aguardo decisão, não sem insistir verbalmente 
e por escrito. Nesse sentido, encaminhei à Presidência, dia 29 de 
abril, o Ofício n° 182, e não obtive resposta. 

Recebo agora, com surpresa, o convite para reunião especial em 
comemoração ao Dia do Meio Ambiente, realizada a requerimento do 
Deputado Fábio Avelar. Tenho imenso apreço pelo nobre Deputado, 
que me dispensa atenção e cordialidade neste Plenário e na 
Comissão de Meio Ambiente, e sou solidário à sua manifestação do 
dia 21 de maio. Estou certo de que não era de seu conhecimento que, 
há muito, pleiteava evento semelhante. Ao trazer esses fatos, faço-o 
para externar a minha perplexidade em relação à tramitação de alguns 
requerimentos. Esse, por exemplo, não consta da matéria em 
tramitação e não foi publicado, o que tornaria de conhecimento geral a 
ordem de precedência. Além da cópia arquivada em meu gabinete, 
em que consta a autenticação mecânica do protocolo, com data e 
hora do recebimento, nenhum outro registro existe, o que me levou a 
presumir que, se o mesmo era endereçado à Presidência, ali deveria 
estar. 

Sinto-me duplamente desatendido: primeiro porque, se em 13 de 
fevereiro já havia sido protocolado pedido idêntico ao do meu 
requerimento, isso deveria ter sido comunicado, e eu não o 
apresentaria, pois prezo muito a ética e jamais tentaria desrespeitar a 
precedência e desconsiderar a iniciativa de outro Deputado. Em 
segundo lugar, se outro motivo houvesse que impedisse a aprovação 
do requerimento, que a Casa me comunicasse a existência desse 
impedimento e que me participasse previamente a realização de 
evento semelhante. 
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Não mereci explicação alguma, somente recebi o convite para a 

comemoração. Então, tento entender o que se passou. 
Em situação idêntica, como primeiro signatário, possuo outros dois 

requerimentos. O primeiro, datado de 12 de março, solicita reunião 
especial em comemoração ao Dia do Estado de Minas Gerais, 
celebrado em 16 de julho; o segundo, datado de 25 de março, solicita 
reunião especial em comemoração ao aniversário da Polícia Militar, 
celebrado em 9 de junho. Esse requerimento foi subscrito por mim, 
pelo Deputado Sargento Rodrigues e por outros 24 Deputados. 

Logo, não gostaria de ter o desprazer de receber convites para 
participar de tais eventos a requerimento de outros Deputados. Pauto 
a minha atuação parlamentar pelo respeito às normas e aos 
procedimentos contidos no Regimento Interno. De acordo com o que 
dispõe o art. 232 desse diploma, o requerimento de convocação de 
reunião especial sujeita-se ao despacho do Presidente e não é 
conduzido à deliberação do Plenário; porém, esse tipo de proposição 
deveria ter a mesma publicidade que as demais, para que os 
Deputados saibam quais requerimentos já estão na ordem de 
precedência. Isso evitaria que se recebessem proposições que 
contêm matéria semelhante ou mesmo anexados. 

Finalmente, faço as considerações que proferiria em reunião 
solicitada por mim. Inicialmente, cumprimento esta Casa, pela 
realização da reunião, e o amigo Deputado Fábio Avelar, que é, como 
eu, ardoroso defensor da natureza e da preservação do meio 
ambiente. 

Há alguns anos, falar sobre ecologia e preservação era ser 
excêntrico. Os ecologistas eram denominados "ecochatos", em 
referência à sua veemência e à preocupação com a vida e o verde. À 
época, pensava-se que isso era um receio desmedido, sem 
fundamento; porém, não demoraram a aparecer os estudos sobre os 
danos causados à camada de ozônio, os efeitos danosos da poluição, 
os perigos dos rejeites industriais, a contaminação dos rios pelos 
esgotos urbanos e dos mares pelos vazamentos de óleo e produtos 
químicos. Graças a essa movimentação, à atuação de grupos 
organizados e aos esforços dos governos, cresceu a consciência da 
necessidade de se preservar o meio ambiente. 

Hoje, notam-se cuidados com a qualidade do ar e da água, os quais, 
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há 20 anos, eram inimagináveis. Paralelamente, buscou-se coibir 
abusos e desrespeito por meio de um conjunto de leis cada vez mais 
severas. A fiscalização do cumprimento das normas também se fez 
presente e contribui para avanços expressivos no esforço de defesa 
do meio ambiente e dos recursos naturais. 

Atualmente, as escolas preparam os alunos para uma nova atitude 
diante da ecologia. O que era um grito isolado de poucos idealistas, 
transformou-se num clamor mundial. Logo, precisamos cuidar da 
natureza e ordenar, com responsabilidade, o aproveitamento dos 
recursos que nos oferece. 

Então, surge o conceito de desenvolvimento sustentável. Essa 
proposta deve nortear as atividades empresariais e o extrativismo, 
que, desordenado e desenfreado por muito tempo, comprometeu a 
fauna, a flora, os recursos hídricos e minerais. 

Obviamente, em termos de preservação, ainda falta muito. Apesar 
dos avanços e da nova consciência, o controle da emissão de 
substâncias poluentes, a fiscalização sobre os desmatamentos e 
outras questões, que, em tão pouco, são impossíveis de ser 
enumeradas, deixam a desejar. 

Experiência recente em nosso Estado mostra que os rejeites 
industriais são um desafio a enfrentar urgentemente. O rompimento da 
barragem em Cataguases, a degradação da serra do Curral pela 
exploração do minério, a poluição do rio das Velhas pelo esgoto 
urbano não tratado, são exemplos de entraves a s~\;'lm superados. 

Que o Dia Mundial do Meio Ambiente seja um mvmento de reflexão 
e permita-nos renovar esforços pela qualidade de vida. Muito bom 
será para a humanidade quando essa data for apenas uma 
comemoração e não houver mais nada a lamentar nem ações 
imediatas a demandar para evitar possíveis catástrofes. 

Ontem Sete Lagoas iniciou a comemoração da semana sobre o 
meio ambiente e recebeu o Secretário José Carlos. Quando visitamos 
a Siderúrgica Paulino - SIDERPA -, constatamos que já não existe 
poluição como na siderúrgica da CALSETE. O calor que antes se 
desperdiçava é reaproveitado. De!1tro em breve, essa firma não só 
possuirá energia elétrica para o seu sustento, mas também a venderá 
à CEMIG. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise)- A Presidência, tão logo 
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obtenha informações sobre o fato relatado, dará as explicações 
necessárias a V. Exa. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, imprensa, senhoras e senhores, povo de Minas Gerais, 
depois de amanhã, quinta-feira, protocolaremos o pedido de 
constituição de comissão de representação desta Casa para, em 
audiência com o Ministro da Educação, Cristovam Buarque, debater a 
situação do transporte escolar. Entendemos que no País como um 
todo, mais especificamente em Minas Gerais, essa é uma questão 
muito séria. Vemos e testemunhamos a impotência dos Prefeitos em 
promover transporte seguro e eficiente para milhares de alunos, tanto 
da rede pública municipal quanto da estadual. É bem verdade que o 
Governo do Estado, sensível a esses problemas, este ano celebrou 
convênios com todos os municípios, repassando recursos, que a 
maioria já recebeu, para que façam a adequação dos seus veículos e 
adquiram combustível, melhorando, assim, o transporte. Esse dinheiro 
chega em boa hora, mas trata-se de débito muito grande do Estado 
com os municípios, uma vez que grande parte dos alunos 
transportados são de responsabilidade do Estado. Infelizmente os 
recursos são escassos e insuficientes para que o município melhore 
sua frota e possa abastecê-la. Agora surge a oportunidade de fazê-lo. 
O Governo Federal lança o Fundo Nacional de Educação e, a 
princípio, teria escolhido 500 municípios em todo o País. Por 
determinação do Presidente Lula, esse número subirá para 1.200, e o 
critério será, como não poderia deixar de ser, fundamentado no índice 
de desenvolvimento de cada município. Quanto menor o índice, mais 
chance tem o município de fazer constar seu nome na lista que será 
divulgada até o final deste mês. 

Essa Comissão estará acompanhada dos Deputados Federais 
ligados ao Norte de Minas, principalmente do Deputado Athos Avelino, 
que não tem medido esforços para estar presente e encaminhar 
assuntos dessa natureza. 

Dentro de poucos instantes constituiremos essa Comissão. Na 
quinta-feira, nos deslocaremos para Brasília, onde seremos recebidos 
em audiência pelo Ministro. Acreditamos que traremos resultados 
satisfatórios, porque existe dinheiro e há disposição do Governo 
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Federal em celebrar convênios com os municípios. A necessidade é 
inquestionável. 

Somente quem vive ou conhece a situação do transporte escolar 
dos nossos municípios, principalmente do Norte de Minas, dos vales 
do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, que tive o prazer de visitar neste 
final de semana, pode fazer uma avaliação criteriosa. 

Toda a frota de ônibus dos municípios está sucateada. É raro o 
município que tem ônibus novos ou recursos para manter os seus 
veíc1..1los. Sabemos que o preço do combustível também tem onerado 
muito o transporte escolar. 

Apóio total e irrestritamente o PrefeitO quando diz que 60% das 
crianças transportadas não são de sua responsabilidade 
constitucional. O dever e a responsabilidade do transporte dessas 
crianças recaem sobre o Governo do Estado. E apenas 40% ou, no 
máximo, 50% dos seus alunos deveriam ser transportados pela frota 
municipal. O Prefeito não pode discriminar o aluno que entra no 
ônibus, falar que não pode entrar, mas o outro pode. 

Isso sem falar do absurdo que se cometeu por ocasião das 
nucleações escolares, quando se transferiu essa responsabilidade 
para os municípios sem que tivesse havido a contrapartida do bônus 
para que o município pudesse fazer o transporte escolar com 
segurança. 

Por isso, infelizmente, há alguns dias, tomamos conhecimento de 
um acidente gravíssimo que envolveu um ônibus de transporte escolar 
na BR-251, que culminou com a morte de alunos nas faixas etárias de 
8, 1 O, 12 e 13 anos de idade. Lamentavelmente, não há como coibir 
esse absurdo que se faz contra o município, que é obrigado a cumprir 
um dever que não é dele sem a contrapartida dos Governos Estadual 
e Federal. 

A Deputada Ana Maria (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, 
gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, até porque, sendo da mesma 
região de V. Exa., conhecemos bem a situação do Norte de Minas e 
do Jequitinhonha. Os nossos municípios são enormes. Os ônibus do 
transporte escolar percorrem estradas enormes e em precária 
situação. V. Exa. pode ter certeza de que o nosso Ministro se 
sensibilizará com a nossa presença em Brasília. 

O Deputado Federal Athos Avelino conseguiu a prorrogação da 
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audiência com o Sr. Ministro, para que a bahcada que trabalha pelo 
Norte de Minas reivindique universidade para essa região. 

Verificando as universidades do Nordeste, encontrei a Universidade 
Federal do São Francisco. Pedimos ao Ministro que possibilite a 
criação, em Januária e Pirapora, de um "campus" dessa universidade 
-já existente em Petrolina e em algumas cidades da Bahia -, de forma 
a proporcionar melhores condições de vida ao povo do Norte de Minas 
e do Jequitinhonha. Muito obrigada. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte. Com certeza 
absoluta, tão logo tratemos do assunto transporte escolar, estaremos 
também reforçando a solicitação da nobre colega, porque, na verdade, 
são atitudes dessa natureza que demonstram o denodo e o respeito 
que o parlamentar tem de ter, principalmente, com as suas bases 
eleitorais, e, de maneira especial, com o Norte de Minas. 

Quero também tratar de outro assunto, motivo de reportagem do 
jornal "Hoje em Dia", desta terça-feira, dia 3 de junho. Esse jornal 
reporta que "O Tribunal de Contas da União está vistoriando obras da 
barragem de Berizal para avaliar o prejuízo com embargo". A 
construção dessa barragem foi determinada pelo Presidente da 
República, por meio do DNOCS, e teve início em 1996. No começo do 
ano passado, essa barragem foi paralisada, exatamente por má-
vontade, para não dizer irresponsabilidade, de alguns órgãos 
ambientais. Entre eles, ressalto a FEAM, que embargou essa obra de 
R$17.000.000,00 por falta da licença ambiental. r~ engraçado é que 
quem expede os alvarás para que uma barragem iJOSsa ter início ou 
continuidade são exatamente esses órgãos. O colega, Doutor 
Ronaldo, falava sobre a questão ambiental. Quero inclusive 
parabenizá-lo pelo trabalho realizado em favor do meio ambiente 
racional, do meio ambiente que promove o desenvolvimento. Mas, 
infelizmente, temos órgãos do Governo do Estado e do Governo 
Federal amplamente denunciados desta tribuna por sua incoerência, 
má-vontade e irresponsabilidade na expedição de licenças para 
funcionamento. Esses órgãos acham muito mais fácil e prático 
embargar uma obra de R$17.000_.000,00, estribados apenas nesse 
item, de sua responsabilidade. 

A barragem de Berizal trará água para o consumo de mais de 150 
mil pessoas dos Municípios de Berizal, Taiobeiras - grande cidade do 
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Norte de Minas -, lndaiabira, Limeira e Vargem Grande do Rio Pardo 
- pequena cidade do Norte de Minas. A população dessas cidades, 
sem dúvida alguma, posta-se de joelhos todos os dias, pedindo a 
Deus que essa barragem seja concluída. A população bebe água que 
não condiz com a situação de nenhum ser humano. Trata-se, 
portanto, de uma obra que transformará a região, trazendo água para 
matar a sede, para a irrigação e o amplo desenvolvimento de toda 
aquela esquecida região do Norte de Minas e de parte do 
Jequitinhonha. 

É um absurdo o que estão fazendo com toda essa população. Um 
órgão que deveria facilitar ao máximo a elaboração de uma licença 
está embargando uma obra de R$7 .000.000,00. Dá vontade de chorar 
quando visitamos a barragem de Berizal e vemos uma obra em que foi 
aplicado tanto dinheiro ser destruída pelo tempo, sem que nada seja 
feito. 

Os técnicos do Tribunal de Contas da União estão visitando a 
barragem. Esperamos que esse mesmo Deus que alimenta a 
esperança no coração de 150 mil pessoas do Norte de Minas ilumine 
a mente deles e os faça chegar à seguinte conclusão: é uma 
irresponsabilidade o que fazem os órgãos ambientais, que deveriam 
estar defendendo a vida humana em primeiro lugar. Deviam imbuir-se 
de sua responsabilidade e evitar esse crime cometido contra a 
barragem e a população, para, no futuro, não sermos novamente 
testemunhas de fatos como os que ocorreram, naquela e em outras 
regiões de Minas e do País. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio. 
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, público que nos vê, ocupo esta tribuna para manifestar 
minha alegria e gratidão ao Governador Aécio Neves, por termos tido 
a felicidade, às vésperas do aniversário da nossa querida Divinópolis, 
no dia 1 o de junho, de receber um presente relevante, fruto de uma 
batalha antiga. Refiro-me à sede própria da Câmara Municipal. 

Em breves palavras, para que fique registrada nos anais desta 
Casa, relatarei a luta que, ao lado de outras lideranças, travamos ao 
longo de muitos anos, para que nossa cidade, uma das maiores e 
mais promissoras de Minas, tivesse um espaço digno em que a 
comunidade pudesse ver funcionar a democracia, por meio de seus 
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representantes e das lideranças. 

Tive a grata experiência de ter sido Vereador em Divinópolis, antes 
de ser Prefeito, em 1993. Naquela ocasião, a Câmara Municipal 
funcionava em salas alugadas, improvisadas, em um edifício na 
Avenida 1 a de Junho. Esses imóveis, além de onerosos ao município, 
não permitiam um acompanhamento adequado do trabalho pela 
população nem a manifestação de seus anseios, sugestões e críticas. 

Tendo sido eleito Presidente da Câmara em 1995, começamos uma 
luta p,ela sede própria. Eduardo Azeredo era Governador. Havia um 
prédio em que funcionara no passado o fórum e que estava, há mais 
de uma década, abandonado, com graves comprometimentos em sua 
estrutura física. Com o apoio dos demais colegas, fizemos gestões 
junto ao Governador e conseguimos, na ocasião, uma cessão em 
comodato que nos permitiu tomar posse daquele imóvel público e nele 
fazer, com os recursos da municipalidade e da Câmara, uma ampla 
reforma e adequação. Montamos um plenário amplo, gabinetes para 
os Vereadores e áreas para os serviços administrativos. Não só 
saímos do aluguel, mas também oferecemos ao povo de Divinópolis 
um espaço digno para as idéias, os embates e as lutas do interesse 
popular. 

Entretanto, não tínhamos a posse definitiva do imóvel. Como 
Prefeito de Divinópolis, eleito em 1996, começamos a luta para tornar 
definitiva a propriedade. 

Além do apoio do ex-Governador Eduardo Azeredo, contamos 
também com o apoio dos Deputados que passaram por esta Casa, 
como o Deputado Geraldo da Costa Pereira e seus pares, que 
aprovaram o projeto de lei que permitia a doação do imóvel para o 
município. Posteriormente, o Deputado Marcelo Gonçalves, hoje 
Secretário, adequou esse projeto, para que, além do prédio, fosse 
também incluída a área do terreno de 1.80Qm2. 

Embora, para tudo isso, tenhamos tido muito trabalho durante 
muitos anos, não obtivemos a escritura definitiva do imóvel. O destino 
permitiu-me chegar a esta Casa como Deputado, com um Governador 
sensível às questões do povo do interior de Minas Gerais. Ao lado dos 
Vereadores da atual legislatura, em especial o Vereador Vladimir, que 
esteve comigo no gabinete do Governador, atendendo a um pedido do 
Vereador mais velho da Casa, o Tilinho, solicitamos ao Governador, 
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em atenção a correspondência deste último, que passasse a 
escritura do imóvel. Na última quinta-feira, recebi o telefonema do 
Secretário Antônio Augusto Anastasia, que, em nome do Governador, 
informou-me que a escritura acabava de ser assinada. 

Registro esta luta, que não foi apenas deste Deputado, mas também 
da comunidade e de vários Vereadores e lideranças. Nas mãos do 
Governador Aécio Neves, esse caso teve o seu desfecho, com um 
presente para o povo de Divinópolis. 

Aproveito para passar a um relato oriundo da Câmara de 
Divinópolis. A nossa luta valeu por várias razões, em especial pelo 
que aconteceu ontem à noite. Como Deputado Estadual, fui convidado 
a participar de uma audiência pública realizada pela Câmara Municipal 
de Divinópolis, justamente nesse espaço que lutamos para conquistar 
e que passou a ser legitimado na última semana. Esse local, que 
comporta aproximadamente 300 pessoas, foi o palco de uma reunião 
que contou com a presença de centenas de líderes. Estavam 
presentes os Vereadores, representantes da COPASA e de diversos 
segmentos, este Deputado, representando a Assembléia Legislativa, e 
o Deputado Federal Jaiminho Martins, para debatermos a renovação 
de um contrato firmado com a COPASA há 30 anos. Ele foi renovado, 
na íntegra, pelo atual Prefeito, de forma antecipada, na calada da 
noite, sem que a Câmara e o povo de Divinópolis fossem consultados 
e sem que ninguém pudesse tomar conhecimento do teor do contrato. 
A Câmara, que, desde o ano passado, vinha discutindo a importância 
da concessão do serviço de água, já havia constituído uma Comissão 
Especial para discutir o assunto. O Prefeito veio a público no final do 
ano passado e, por decreto, nomeou uma comissão da Prefeitura, 
dizendo que faria um estudo profundo sobre o assunto, porque aquela 
renovação seria a redenção do município, que poderia ser ajudado na 
solução dos problemas ambientais do rio ltapecerica e passaria a ter 
condições de investir no saneamento dos córregos e das nascentes, 
já que a água é a matéria-prima da COPASA, que tem um 
faturamento bruto mensal em Divinópolis em torno de 
R$1.500.000,00, com um lucro líqüido mensal que ultrapassa os 
R$500.000,00. Trata-se de uma empresa pela qual tenho muito 
apreço, por ser positiva no saneamento e na distribuição de água 
potável, mas é importante que as questões ambientais e o custo 
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dessa água sejam discutidos, para sabermos se, no final do mês, 
haverá o retorno não apenas em qualidade do serviço, mas também 
em melhoria da condição de vida do cidadão. 

A renovação ocorreu no período de recesso desta Casa e da 
Câmara Municipal, antes de este Deputado tomar posse, no final do 
mês de janeiro, no apagar das luzes do mandato do Governo anterior, 
quando a diretoria da COPASA nem havia sido substituída. A 
renovação se deu pura e simplesmente sem licitação, sem consulta à 
Câmara, pelo prazo de mais 30 anos. Então, denunciei, de forma 
veemente, que se tratava de assalto ao povo de Divinópolis, de crime 
contra o meio ambiente, contra o rio ltapecerica. Falei que era 
leviandade e irresponsabilidade do Prefeito tratar o patrimônio público 
daquela maneira, renovando por 30 anos a concessão de um serviço 
pela quantia irrisória de R$2.000.000,00, em dez parcelas de 
R$200.000,00, apenas para fazer caixa em curto prazo, no final do 
mandato. Não foi levado em conta, por exemplo, que Belo Horizonte 
acabara de fazer negociação, envolvendo cifra próxima de 
R$1.000.000.000,00, além de percentual sobre o faturamento, e 
reembolso do que a cidade paga de conta de água nos prédios 
públicos, cujo percentual é significativo. Também não foi considerado 
que Belo Horizonte garantiu a possibilidade de arrecadação do ISS. 
Enfim, ignorou a realidade, fácil de ser percebida, de que inúmeras 
cidades, como Montes Claros, por exemplo, fizeram renovação com 
garantia de investimentos na ordem de R$30.000.000,00 para 
melhorar as condições de saneamento. Podem até dizer: lá também 
tem o esgoto. Porém, somando-se esgoto e água, em Montes Claros, 
não se chega ao valor do lucro líquido que a água de Divinópolis dá à 
COPASA. 

É duro constatar que essa água, que vem do rio ltapecerica e 
alimenta o povo de Divinópolis, é a ele devolvida em condições 
lastimáveis. O rio está secando e não há um centavo de investimento 
dessa empresa nas nascentes, no combate aos graves problemas 
ambientais da nossa cidade. Não posso culpá-la, mas tenho de cobrar 
do Prefeito, que esconde da Câmara de Vereadores e do Deputado 
que representa a cidade a decisão de renovar por 30 anos um 
contrato que traz graves prejuízos ao município. 

Não me manifestei antes, desta tribuna - embora o tenha feito de 
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forma pública em Divinópolis e na imprensa -, por duas razões. 
Primeiro, em respeito à Câmara Municipal, por entender que, tendo 
sido desrespeitada pelo administrador público, teria de se manifestar. 
Fui informado, em fevereiro, quando se iniciaram os trabalhos, que 
estava sendo montada uma comissão especial para analisar o 
assunto, promover audiência pública e emitir relatório para a 
Promotoria Pública tomar as providências. Logo, entendi que deveria 
aguardar o momento apropriado; segundo, por entender que a 
COPASA, órgão público afeto à fiscalização desta Casa, do ponto de 
vista administrativo, fez excelente negócio, sobre o qual não há o que 
discutir. Por outro lado, a COPASA, enquanto empresa pública, não 
pode ignorar que é inaceitável renovar contrato, em que a matéria-
prima dos próximos 30 anos é a água, sem ceder sequer uma linha 
para se falar do meio ambiente, da conservação das nascentes, do 
cuidado com o rio ltapecerica e da bacia do rio Pará. Creio que, sobre 
esse aspecto, essa atitude também merece nossa censura. Na 
semana do meio ambiente, nós, na condição de Governo, em um 
processo de reflexão e autocrítica, temos de repensar a atitude da 
COPASA com relação à exploração dos serviços de água. Não se 
trata simplesmente de verificar se o negócio é bom economicamente. 

Pelo que entendi, foi só isso que pensaram os administradores que 
antecederam a atual diretoria. Diga-se de passagem, não cabe ao Dr. 
Mauro Ricardo nenhum ônus dessa atitude desastrosa contra o povo 
de Divinópolis, mas à diretoria que o antecedeu, que assinou, no 
apagar das luzes da sua gestão, um contrato prejudicial ao povo de 
Divinópolis, irresponsável para com o rio ltapecerica e para com a 
natureza, que apenas levou em conta que a empresa abocanhava, por 
30 anos, a melhor cidade de toda aquela região do ponto de vista de 
faturamento e de lucro líquido. Mas é isso que devemos enxergar 
quando tratamos de água e de ser humano? É lucro líquido que deve 
pesar mais nas decisões da renovação de um contrato? É a minha 
principal crítica não apenas de natureza política, mas também, como 
cidadão, ao administrador municipal que, na calada da noite, renovou 
o contrato por 30 anos, preocupado apenas com o fluxo de caixa do 
seu término de mandato, entregando 30 anos do serviço de água de 
uma cidade, sem discutir com ninguém da comunidade. 

E a tal comissão que ele nomeou? Ontem, na audiência pública, na 
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Câmara de Divinópolis, fomos surpreendidos com um documento 
assinado pelo Prefeito, respondendo à Câmara, com cerca de 12 
itens, sobre a tal comissão. Informa que ela nunca se reuniu de 
maneira formal, nunca lavrou uma ata, não contratou nenhuma 
assessoria, não visitou nenhuma cidade para fazer uma análise 
comparativa, não teve, segundo ele até de uma forma vantajosa, 
nenhum gasto. Não gastou nenhuma passagem de ônibus, mas 
também não fez absolutamente nada para analisar a matéria. Apenas, 
informalmente, aconselhou o Prefeito a entregar, por 30 anos, um 
patrimônio do povo de Divinópolis, a prerrogativa do município de 
administrar o serviço de água. 

A cidade de ltaúna, vizinha de Divinópolis, administra, por meio de 
um Departamento de Águas e Esgotos Municipais, o seu serviço de 
água. Além de cobrar mais barato do cidadão, o serviço de água de 
ltaúna, só no último ano, pavimentou mais de 200.000m2 de ruas na 
periferia dessa cidade. 

Sr. Presidente, deixo registrado aqui, em primeiro lugar, no início da 
minha fala, um voto de gratidão ao Governador Aécio Neves pelo 
gesto de ceder o espaço definitivo para a edilidade, para o povo de 
Divinópolis ter os seus embates democráticos. E, na segunda parte de 
minha fala, a demonstração de que esse espaço está servindo para 
alertar a todos nós, inclusive um órgão público do Estado, a COPASA, 
que não se pode renovar concessões de água, olhando o lucro, em 
primeiro lugar. 

Quanto ao Prefeito, trata-se de um irresponsável. Não se pode 
governar uma cidade apenas com os olhos na reeleição ou visando a 
dinheiro fácil no caixa. Não se governa uma cidade só para o dia de 
hoje. Há que se pensar no dia de amanhã, há que se respeitar o rio, 
que está morrendo, que dá água para matar a sede de cada um dos 
cidadãos de Divinópolis. 

Fica aqui registrado, em nome dos Vereadores que, por 
unanimidade, naquela audiência pública, manifestaram seu repúdio 
por esse contrato e acertaram que, de forma irreversível, recorrerão a 
Promotoria Pública, promoverão ação popular contra esse famigerado 
e inconstitucional contrato, renovado à revelia da Câmara e do povo 
de Divinópolis. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
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O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Designações 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° 48/2003, do Governador do Estado. Pelo BPSP: 
efetivos - Deputados Bonifácio Mourão e Neider Moreira; suplentes -
Deputados Miguel Martini e Antônio Carlos Andrada. Pelo Bloco PT-
PC do B: efetivo - Deputado Chico Simões; suplente - Deputada 
Marília Campos; pelo PL: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; suplente -
Deputado lrani Barbosa; e pelo PMDB: efetivo - Adalclever Lopes; 
suplente - Deputado Chico Rafael. Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 
49/2003, do Governador do Estado. Pelo BPSP: efetivos - Deputados 
Antônio Carlos Andrada e Zé Maia; suplentes - Deputados Sebastião 
Helvécio e Arlen Santiago; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo- Deputada 
Jô Moraes; suplente - Deputado André Quintão; pelo PL: efetivo -
Deputado Leonardo Moreira; suplente - Deputado Márcio Passos; e 
pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado 
lvair Nogueira. Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 
50/2003, do Governador do Estado. Pelo BPSP: efetivos - Deputados 
Mauro Lobo e Gustavo Valadares; suplentes - Deputados Leonídio 
Bouças e Doutor Ronaldo; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo- Deputado 
Durval Ângelo; suplente - Deputado Rogério Correia; pelo PL: efetivo -
Deputado Célio Moreira; suplente - Alberto Bejani; pelo PP: efetivo -
Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Dimas Fabiano. Designo. 
Às Comissões. 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Sr. 
Antônio Barbosa da Costa para o Cargo de Diretor-Geral do Instituto 
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de Pesos e Medidas de Minas Gerais- IPEM. Pelo BPSP: efetivos-
Deputados Fahim Sawan e Carlos Pimenta; suplentes - Deputada 
Lúcia Pacífico e Wanderley Ávila; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo -
Deputada Maria Tereza Lara; suplente - Deputada Jô Moraes; pelo 
PL: efetivo - Deputado João Bittar; suplente - Deputado Roberto 
Ramos; pelo PMDB: efetivo - Deputado lvair Nogueira; suplente -
Deputado José Henrique. Designo. Às Comissões. 

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

determina a anexação da Proposta de Emenda à Constituição n° 
7/2003 à Proposta de Emenda à Constituição no 5/2003, tendo ambas 
como primeiro signatário o Deputado Doutor Viana, por guardarem 
semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 3 de junho de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

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

determina a anexação do Projeto de Lei no 700/2003, do Deputado 
Dinis Pinheiro, ao Projeto de Lei n° 84/2003, do Deputado Alencar da 
Silveira Jr., por guardarem identidade. 

Mesa da Assembléia, 3 de junho de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

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

determina a anexação do Projeto de Lei n° 96/2003, do Deputado 
Alencar da Silveira Jr., ao Projeto de Lei no 35/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira, por guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 3 de junho de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 

nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos nos 780/2003, da Comissão de Administração Pública, 
781/2003, da Comissão de Meio Ambiente, 782 a 785/2003, da 
Comissão de Segurança Pública, 786/2003, da Comissão do 
Trabalho, 787/2003, da Comissão de Transporte, 788/2003, da 
Comissão de Defesa do Consumidor, 789 e 790/2003, da Comissão 
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de Direitos Humanos, e 791/2003, da Cómissão de Educação. 
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Assuntos Municipais - aprovação, na aa Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nos 672 e 724/2003, do Deputado Arlen Santiago, 699 
e 700/2003, do Deputado Antônio Andrade, 716 a 719/2003, do 
Deputado Márcio Passos, 720 e 721/2003, do Deputado Laudelino 
Augusto, 732 a 734/2003, da Comissão de Direitos Humanos, e 
739/2003, da Deputada Cecília Ferramenta; de Turismo - aprovação, 
na 12a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 71 O, 745 e 
746/2003, do Deputado Leonardo Quintão, e dos Projetos de Lei n°s 
240/2003, do Deputado Paulo Piau, e 353/2003, do Deputado Antônio 
Carlos Andrada; e do Trabalho - aprovação, na 9a Reunião Ordinária, 
dos Projetos de Lei nos 231/2003, do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, e 255/2003, do Deputado Paulo Piau, e do Requerimento no 
627/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. (Ciente.Publique-se.) 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini 

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 41/2003. A 
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVI 
do art. 232 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Miguel Martini solici',ndo a inclusão em 
ordem do dia do Projeto de Lei n° 44/2003. A F-, asidência defere o 
requerimento de conformidade com o inciso XVI do art. 232 do 
Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 115/2003. A 
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVI 
do art. 232 do Regimento Interno. 

Questão de Ordem 
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito a leitura da 

ementa do Projeto de Lei no 41/20Q3. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura da ementa do Projeto de Lei no 41/2003. 
O Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta) - (- Lê:) "Projeto de Lei 
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no 41/2003 - Institui o dia 25 de março como o Dia Estadual do 
Nascituro". 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 131/2003, de 
sua autoria, que aguarda parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 

Requerimento do Deputado Mauri Torres solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei no 403/2003, de sua autoria, que aguarda 
parecer da Comissão de Justiça. A Presidência defere o requerimento 
de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. 
Arquive-se o projeto. 

Requerimento do Deputado Carlos Pimenta solicitando a 
constituição de comissão de representação para, em audiência com o 
Ministro da Educação, Senador Cristóvam Ricardo Cavalcanti 
Buarque, no dia 5/6/2003, debater a situação do transporte escolar 
dos alunos da rede estadual dos municípios norte-mineiros. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o item XIV 
do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente designará a 
comissão. A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum 
para a continuação dos trabalhos. 

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

a discussão, em 1 o turno, dos Projetos de Lei nos 1 04, 116 e 
244/2003, uma vez que estes permaneceram em ordem do dia para 
discussão por seis reuniões. Informa ao Plenário que, no decorrer da 
discussão, foram apresentados ao Projeto de Lei n° 1 04/2003 um 
substitutivo do Deputado Miguel Martini, que recebeu o n° 1, e ao 
Projeto de Lei no 116/2003 uma emenda da Deputada Maria Tereza 
Lara, que recebeu o no 2, cujos teores estão publicados em seguida, e 
que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha 
os projetos com o substitutivo e a emenda à Comissão de Defesa do 
Consumidor para parecer. 

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 104/2003 
Dispõe sobre a afixação de tabela de preços de serviços nas 

agências bancárias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica obrigatória a afixação nas áreas interna e externa 

das agências bancárias do Estado, em local visível e de fácil leitura, 
de tabela de preços dos serviços oferecidos. 

Art. 2° - A não-afixação da tabela implicará a aplicação de multa no 
valor equivalente a 1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais do Estado 
de Minas Gerais) por agência. 

Parágrafo único - Os valores previstos no "caput" deste artigo serão 
cobrados em dobro em caso de reincidência. 

Art .. 3° - Compete ao órgão estadual de proteção ao consumidor, na 
forma da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, a 
instauração do processo administrativo em caso de infração. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: Este substitutivo objetiva aprimorar o projeto sem, 

contudo, alterar o seu relevante alcance. O consumidor, de fato, 
carece de uma maior proteção em face das reiteradas práticas 
abusivas perpetradas pelas instituições financeiras, que muitas vezes 
omitem informações relevantes acerca dos preços praticados em seus 
produtos e serviços. 

EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI No 116/2003 
O art. 2° da lei em epígrafe passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2° - Comprovada a exigência de depósito, o hospital será 

obrigado a devolver em dobro o valor depositado ao responsável pelo 
internamento e a pagar o valor equivalente à referida devolução, a 
título de multa, ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. 

§ 1 o - Em caso de reincidência, o hospital será obrigado a pagar, a 
título da multa a que se refere o "caput" deste artigo, o quádruplo do 
valor devolvido ao responsável pelo internamento.". 

Sala das Reuniões, de de 2003. 
Maria Te reza L ara 
Justificação: Faz-se necessária a aprovação desta emenda que tem 

por objetivo aplicar uma sanção ao estabelecimento que descumprir o 
dispositivo desta lei e também àquele reincidente, servindo, assim, 
como contra-estímulo. É uma grave violação aos direitos humanos, 
econômicos e sociais a exigência de depósito prévio para 
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internamento em hospitais. Assim, é importánte a aprovação deste 
projeto de lei para que o princípio da dignidade humana prevaleça 
sobrepujando o fator econômico. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - 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 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 39/2003, EM 13/5/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Maria José Haueisen, Alberto Bejani e Lúcia Pacífico, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad 
hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e 
informa aos Deputados que não há ata a ser lida. A Presidência 
informa que a reunião se destina à eleição do Presidente e à do Vice-
Presidente e designação do relator. Na oportunidade, a Presidência 
convida para atuar como escrutinadora a Deputada Lúcia Pacífico. 
Feita a contagem dos votos, são eleitos para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Maria José Haueisen e 
Alberto Bejani. Logo após, a Presidente "ad hoc" dá posse ao Vice-
Presidente eleito, Deputado Alberto Bejani, que assume a direção dos 
trabalhos e dá posse à Presidente eleita, De~!tada Maria José 
Haueisen. Em seguida, a Presidente assume a dir""ção dos trabalhos, 
agradece a confiança nela depositada e designa como relator da 
matéria o Deputado Alberto Bejani. 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 junho de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar - Luiz Humberto 

Carneiro. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO PARA EMITIR 

PARECER SOBRE A PROPOSTÁ DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 43/2003, EM 13/5/2003 

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
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Biel Rocha, Leonídio Bouças, Neider Moreira e Roberto Ramos 
(substituindo este ao Deputado Leonardo Moreira, por indicação da 
Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente " ad hoc", Deputado Biel Rocha, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a elegerem-se o Presidente e o Vice-Presidente e se designar o 
relator. A seguir, a Presidência determina a distribuição das cédulas 
de votação, devidamente rubricadas e convida o Deputado Neider 
Moreira para atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem 
dos votos, o escrutinador anuncia que foram registradas quatro 
cédulas de votação, obtendo os Deputados Biel Rocha e Leonídio 
Bouças quatro votos cada um, para Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente. Ato contínuo, o Presidente "ad hoc" faz a 
proclamação dos eleitos, declara empossado o Deputado Leonídio 
Bouças como Vice-Presidente e passa-lhe a Presidência dos 
trabalhos. O Vice-Presidente dá posse ao Presidente eleito, Deputado 
Biel Rocha, a quem devolve a direção dos trabalhos. O Presidente 
agradece a escolha de seu nome e designa o Deputado Leonardo 
Moreira relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de junho de 2003. 
Leonídio Bouças, Presidente - Leonardo Moreira- Neider Moreira. 

ATA DA sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 26/5/2003 

Às 9h30min, comparecem no Clube de Diretores Lojistas de Montes 
Claros os Deputados Sargento Rodrigues, Arlen Santiago e Rogério 
Correia, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Ana Maria, Carlos Pimenta e Gil Pereira. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sargento 
Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a debater com os convidados e representantes da 
sociedade o crescente aumento da criminalidade no Município de 
Montes Claros e na região. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Rogério Correia (2) em que solicita seja enviado ofício ao 
Promotor de Justiça de Montes Claros pedindo agilidade no processo 
de in\(estigação do assassinato do radialista Rosalvo Bastos e em que 
solicita seja realizada audiência da Comissão para discutir a reforma 
agrária na região Norte do Estado de Mians Gerais; Carlos Pimenta 
(2) em que solicita seja enviado ofício ao Governador do Estado 
solicitando inserir no orçamento do Estado para 2004 recursos 
necessários para a construção da sede da Delegacia Regional de 
Segurança Pública em Montes Claros e pedindo o reinício imediato 
das obras do Centro de Recuperação e Reeducação de Menores em 
Montes Claros; Arlen Santiago em que solicita seja marcada audiência 
da Comissão com o Presidente do Tribunal de Justiça para pedir a 
criação urgente de uma Vara de Conflitos Agrários em Montes Claros; 
Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado ofício ao 
Governador do Estado solicitando-lhe especial atenção no reforço do 
efetivo e na aquisição de equipamentos e viaturas para as Polícias 
Militar e Civil do Norte de Minas Gerais. A Presidência destina essa 
parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. 
Luiz Flávio Sapori, Secretário Adjunto de Defesa Social, 
representando o Desembargador Lúcio Urbano Silva Martins, 
Secretário de Defesa Social; Delegado Regional de Montes Claros, 
representando o Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe de Polícia Civil; Cel. 
PM Rômulo Berbet Diniz, representando o Cel. PM Álvaro Antônio 
Nicolau, Comandante-Geral da Polícia Militar; José da Conceição 
Santos, Secretário de Segurança e Direitos do Cidadão, 
representando Jairo Ataíde Vieira, Prefeito Municipal de Montes 
Claros. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos 
Pimenta, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, o Presidente passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. -

Sala das Comissões, 3 de junho de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente -Alberto Bejani - Célio Moreira. 

ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 

27/5/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adalclever Lopes, Laudelino Augusto e Sidinho do Ferrotaco, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sidinho do 
Ferrotaco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a se discutirem e votarem proposições da 
Comissão. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nos 
702 a 704 e 712/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Sidinho do Ferrotaco em que solicita ao órgão estadual 
competente a recuperação do trecho crítico no Km 491 da Rodovia 
354, entre os Municípios de Formiga e Arcos, e Laudelino Augusto em 
que solicita seja consignado voto de congratulações com o jornal "O 
Sul de Minas", de ltajubá, pelo seu aniversário de fundação. 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 junho de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Laudelino Augusto. 

ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 
ACIDENTES AMBIENTAIS, EM 27/5/2003 

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

~------------~------------~ 



11:2 
Maria José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio 
Avelar e Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Biel Rocha. Havendo · número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Leonardo Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 33 Fase do 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Leonardo Moreira em que solicita convidar 
as autoridades que menciona para prestarem informações à 
Comissão. Em seguida, a Presidente apresenta a programação a ser 
desenvolvida pela Comissão, a qual é acatada por todos os membros 
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de junho de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Leonardo Quintão - Doutor 

Ronaldo - Fábio A velar- Leonardo Moreira. 
ATA DA sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 27/5/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Doutor Viana, Padre João e Gilberto Abramo, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Carlos Pimenta e Leonardo Moreira. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Secretário 
Extraordinário de Reforma Agrária, Marcelo Jerônimo Gonçalves, que 
prestará informações sobre a implementação de ações da área de 
reforma agrária. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Leonardo Moreira, autor do requerimento que deu origem ao debate, 
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para suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a 
palavra ao Secretário, Deputado Marcelo Gonçalves, para que faça 
sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 179/2003, no 1 o turno 
(Deputado Gilberto Abramo); Projeto de Lei n° 241/2003, no 1 o turno 
(Deputado Padre João. 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 Projeto de Lei no 251/2003 (relator: 
Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 33 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Padre João em que solicita à Secretaria Extraordinária para 
Assuntos de Reforma Agrária o relatório do ITER sobre terras 
devolutas. 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 junho de 2003. 
Doutor Viana, Presidente - Padre João - Gilberto Abramo. 
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS, EM 28/5/2003 
Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Mauro Lobo, Roberto Ramos, Célio Moreira e Marília Campos, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Leonídio Bouças, Sargento Rodrigues, Ermano Batista, 
Rogério Correia e Maria Tereza Lara. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Roberto Ramos, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento 
Rodrigues, 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 questões 
relativas aos policiais e bombeiros militares e comunica o recebimento 
da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. lvair Augusto Alves dos 
Santos, Assessor Especial da Secretaria Especial dos Direitos 

~--------------------------~--------------------------~ 



114 
Humanos, solicitando informações sobre denúncia relativa a ações 
praticadas pelo Cabo PM Wnilson Vieira da Silva e pelo Tenen~e PM 
Kleber de Souza Santos, policiais militares do pelotão de Aguas 
Formosas; Mary Lúcia, Coordenadora Arquidiocesana da Pastoral 
Carcerária de Belo Horizonte, solicitando o acompanhamento da 
Comissão aos pedidos de exame de corpo delito de presos torturados, 
a garantia dos que denunciam maus-tratos e a rearticulação do 
Conselho da Comunidade da Comarca de Belo Horizonte; Jadir 
Macedo Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do 
Galho, encaminhando cópia de formulários respondidos por entidades 
em audiência pública da Comissão nesse município; Delson José de 
Oliveira, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Bocaiúva, encaminhando denúncia e solicitando providências relativas 
às condições de trabalho nas empresas do Grupo RIMA, no Norte de 
Minas; cartas dos Srs. Geraldo Passos da Silva, Vigilante 111 lotado na 
Prefeitura Municipal de lpatinga, solicitando resposta ao pedido de 
complementação salarial feito anteriormente à Comissão; José Bento 
Vaz, de Alvinópolis, pedindo ajuda da Comissão no seu processo 
criminal; Geraldo Aparecido Lemis, detento da cadeia pública de 
Peçanha, pedindo ajuda da Comissão; fax do Soldado PM Disney 
Dias Serafim, encaminhando relação dos nomes dos 22 ex-militares 
exonerados da PMMG que serviam em Montes Claros e solicitando 
reabertura dos respectivos processos administrativos; convites do 
Mulher e Saúde - MUSA - para que a Comissão participe de audiência 
pública sobre maternidade segura e prazerosa, políticas de 
assistência obstétrica e mortalidade materna, em 28/5/2003, na 
Câmara Municipal; do Sr. Raul Guilherme Tavares, Gerente Regional 
de Assistência Social - Centro-Sul, para a reunião preparatória da I 
Conferência Municipal Conjunta da Assistência Social e dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, nos dias 27 a 29/5/2003, no auditório da 
SCOMGER-CS; do Fórum Mineiro de Saúde Mental, para a sua 
reunião mensal a realizar-se em 7/6/2003, com a finalidade de se 
discutir, entre outros assuntos, a situação dos asilos de Santa Luzia; e 
documentos entregues à Comissão em 23/5/2003, em Uberlândia, 
pelo Sr. Adalberto Duarte da Silva, servidor público federal do HC-
FAEPU-UFU, contendo denúncias contra o Sr. Marco Aurélio 
Nogueira, 1 °-Promotor de Justiça e Curador de Fundações. Passa-se 
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à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados 
Roberto Ramos, em que solicita seja agendada visita desta Comissão 
aos asilos do Município de Santa Luzia; Célio Moreira, em que solicita 
seja encaminhada ao Governador do Estado manifestação de repúdio 
pela punição arbitrária e injusta sofrida pelo Cel. PM José Francisco 
Maciel e, manifestação de aplauso ao citado Coronel, que emitiu 
declarações públicas retratando o quadro de dificuldades operacionais 
por que passa a área de segurança pública do Estado; Adelmo 
Carneiro Leão, em que solicita seja realizada audiência pública 
conjunta com a Comissão de Saúde, para discutir a questão da 
violência nos postos de saúde de Belo Horizonte; Carlos Pimenta, em 
que solicita sejam enviados ofícios ao Governador do Estado e ao 
Comandante da Polícia Militar, informando a realização de audiência 
pública desta Comissão em 21/5/2003 e as deliberações unânimes de 
seus membros e demais Deputados presentes; Chico Simões, em que 
solicita seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de 
Segurança Pública, na cidade de Coronel Fabriciano, para discutir 
questões relativa à segurança da comunidade local; Sargento 
Rodrigues, em que solicita seja agendada audiência desta Comissão, 
juntamente com as Comissões de Segurança Pública e do Trabalho, 
da Previdência e da Ação Social, com o Governador do Estado, para 
discutir a política salarial dos servidores da segurança pública, bem 
como as condições de trabalho dos policiais civis e militares e dos 
bombeiros militares. A Presidência destina esta parte da reunião a 
ouvir os convidados e registra a presença do Maj. PM Domingos Sávio 
de Mendonça, Presidente da Associação dos Oficiais PMBM; dos Srs. 
José Francisco da Silva, Ouvidor da Polícia de Minas Gerais; Márcio 
Augusto Santiago, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
OAB - Seção de Minas Gerais; do Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, 
Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares 
de Minas Gerais - ASPRA -; do Sr. Hélio Rabelo, Superintendente de 
Direitos Humanos, representando o Sr. Manoel Costa, Subsecretário 
de Direitos Humanos; do Pastor Roberto Luiz da Silva, representando 
o Conselho das Varas de Execuções Criminais e Coordenador da 
Pastoral Evangélica de Belo Horizonte; e do Cabo PM Adalberto 
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Santos Valadares, Presidente do Centro Social de Cabos e 
Soldados da PMMG e Bombeiros Militares de Minas Gerais, os quais 
são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente tece 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 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Célio Moreira - Mauro 

Lobo - Roberto Carvalho. 
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 28/5/2003 
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adalclever Lopes, Ana Maria, Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças e 
Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Leonídio Bouças, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Leonídio Bouças 
que proceda à leitura da seguinte correspondência: carta do Sr. 
Márcio Rodrigo Higino Procópio, morador do povoado Córrego 
lbiturunas, Distrito de Santa Rita, no Município de Braúnas, 
denunciando o descumprimento, por parte da Prefeitura Municipal, do 
transporte escolar de crianças de 4 a 1 O anos; ofício do Prefeito 
Municipal de Janaúba, Presidente do Consórcio Intermunicipal União 
Geral, solicitando reunião em Monte Azul, para debater reivindicações 
do município. O Presidente comunica a designação dos Deputados 
Leonídio Bouças, Dalmo Ribeiro Silva, Weliton Prado e Ana Maria 
para relatarem, respectivamente, os Projetos de Lei nos 57, 90, 177 e 
215/2003. Passa-se à 1 a 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 
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parecer pela aprovação, em turno único,' do Projeto de Lei no 
139/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças). Na fase de discussão 
do parecer do relator, Deputado Leonídio Bouças, que conclui pela 
aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 89/2003, na forma do 
Substitutivo n° 1, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva. 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, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
n°s 246 (relator: Deputado Leonídio Bouças), 415 (relator: Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva), 459 e 460/2003 (relator: Deputado Adalclever 
Lopes), que receberam parecer por sua aprovação, os dois últimos 
com Emenda n° 1 , da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido 
a votação, é aprovado o Requerimento n° 726/2003. Passa-se à 3a 
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados quatro requerimentos: do Deputado Doutor Viana 
(2), solicitando informações da Secretaria de Educação sobre o 
cumprimento das Lei nos 8.503, de 1983 e 10.315, de 1990, que 
regulamentam, respectivamente, a substituição de livros didáticos em 
escolas públicas e em escolas particulares; do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva solicitando reunião para debater as implicações 
decorrentes da aplicação do art. 17 da LDB e seus reflexos no ensino 
superior no Estado; da Deputada Ana Maria sol:~tando reunião em 
Monte Azul para debater as reivindicações uos 16 municípios 
participantes do Consórcio Intermunicipal UniãoGeral. 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 junho de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva -

Welinton Prado. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 28/5/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e os Deputados Antônio Júlio, Dimas 
Fabiano e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. 
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Estão presentes, também, as Deputadas Ana Maria e Cecília 
Ferramenta e os Deputados Chico Simões, Dalmo Ribeiro Silva e 
Doutor Viana. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada 
Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dimas Fabiano, 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, com diversos convidados, a situação 
dos mutuários da extinta MinasCaixa, em face do disposto na Lei 
Federal n° 10.150, de 21/12/2000, e convida os Srs. César Raimundo 
da Cunha e João Viana da Costa, Procuradores do Estado, 
representando o Procurador-Geral do Estado; Hilton Secundino Alves, 
Supervisor do Núcleo Executivo do Grupo Gestor da ex-MinasCaixa; e 
Richarde Neviton Mamede, Diretor da Associação Brasileira dos 
Mutuários do Sistema Financeiro de Habitação - ABMH -, para 
tomarem assento à mesa. A Presidência concede, inicialmente, a 
palavra aos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Doutor Viana, autores 
dos requerimentos que deram origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se 
à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, solicitando 
seja formulado voto de congratulações com o Presidente da 
República, o Governador do Estado, o Procurador-Geral do Estado, o 
Secretário da Fazenda, o Supervisor do Núcleo Executivo do Grupo 
Gestor da ex-MinasCaixa e o Diretor da ABMH pela resolução de 
promover a liquidação dos contratos habitacionais da ex-MinasCaixa. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos convidados, 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, 4 de junho de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio - Dimas Fabiano. 
ATA DA aa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 28/5/2003 
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Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os 

Deputados João Bittar, Gilberto Abramo, Cecília Ferramenta e Zé 
Maia, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Bittar, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada 
Cecília Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios da Câmara Municipal de Ouro Preto, 
comunicando a suspensão da Prefeita Marisa Xavier Sans, em 
decorrência de denúncia por improbidade administrativa, assumindo a 
Prefeitura, interinamente, o Vice-Prefeito, e do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, comunicando a apresentação em Plenário de 
requerimento de sua autoria, propondo a realização de seminário para 
debater a implementação de políticas urbanas e de desenvolvimento 
regional. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
os Requerimentos nos 672, 699, 700, 716 a 721, 724, 732 a 734 e 
739/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento do Deputado João Bittar, em que 
solicita a realização de debate público sobre o tema "A Cooperação 
com os Municípios e a Integração com os Órgãos do Estado". 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2003. 
João Bittar, Presidente. 

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 
T~ABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 29/5/2003 
As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, André Quintão e Marília Campos, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a 
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é tlada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a obter informações sobre a possível 
implantação de um centro de reeducação de menores infratores na 
região do Barreiro, especificamente no Conjunto Teixeira Dias, e 
também a possível mudança da 11 a Cia. da PMMG; e a apreciar a 
matéria constante na pauta. Prosseguindo, comunica o recebimento 
da seguinte correspondência: ofício do Deputado João Leite, 
Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes publicado no "Diário 
do Legislativo" de 29/5/2003. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei nos 533/2003 (Deputada Marília Campos) e 
445, 526/2003 (Deputada Ana Maria). Passa-se à 3a Fase do Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. O Deputado Célio Moreira transfere a direção dos 
trabalhos à Deputada Marília Campos e apresenta requerimentos em 
que solicita sejam encaminhados pedidos de informação ao 
Subsecretário de Assistência Social da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Esportes e ao Presidente do Conselho 
Estadual de Assistência Social - CEAS - sobre orçamento e sobre a 
destinação e o critério utilizado no repasse dos recursos financeiros 
do Conselho, na gestão 2002; e ao Diretor-Geral do DER-MG, para 
que informe a esta Casa quais sanções têm sido aplicadas às 
empresas de transporte intermunicipal pelo descw~--,rimento da Lei n° 
9.760, de 1989, regulamentada pelo Decreto n '32.649, de 1991. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado Célio Moreira 
deixa de receber o requerimento do Deputado Chico Simões, 
referente a denúncias de acidentes de trabalho das empresas 
prestadoras de serviços à CEMIG, por se tratar de matéria 
prejudicada. A seguir, o Presidente submete a discussão e votação e 
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 
60, 62, 63, 74, 77, 164, 168, 199, 218, 220, 237, 238, 253, 258, 
285/2003. Prosseguindo, o Deputado Célio Moreira registra a 
presença dos Srs. Luís Flávio Sapori, Secretário Adjunto da Secretaria 
de Estado de Defesa Social; Ten.-Cel. Marcelo Alves Aleixo, do 
Comando do 5° Batalhão da PMMG; Luiz Cláudio de Almeida 
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Teodoro, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal da 
Coordenação de Gestão Regional do Barreiro; Edna Lúcia Gomes de 
Souza, Superintendente da Secretaria da Defesa Social, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do 
requerimento que motivou a reunião, tece 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 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 junho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria - André Quintão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 452/2003 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
visa declarar de utilidade pública o Movimento Pró-Escola Família 
Agrícola no Vale do Jequitinhonha - MOPEFAV -, com sede no 
Município de Virgem da Lapa. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre o projeto, nos termos do art. 1 03, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Movimento Pró-Escola Família Agrícola no Vale do Jequitinhonha, 

fundado em 30/8/88, é uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem 
como objetivo essencial estimular a viabilidade da pequena produção 
e da pequena propriedade rural, incentivando novas culturas 
economicamente viáveis para a região. 

Assim, contribui, outrossim, para assegurar a permanência do 
homem no campo, evitando o êxodo para as grandes cidades por 
meio de apoio à implantação de programas agropecuários, tais como 
distribuição de sementes para plantio e melhoria da infra-estrutura das 
terras produtivas. 
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Pelos serviços prestados e por ter apresentado os requisitos 

legais, estamos de pleno acordo com a concessão do título 
declaratório de utilidade pública à entidade em questão. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei no 

452/2003. 
Sala das Comissões, 3 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira, relator. 

PARI;:CER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 471/2003 
Comissão de Segurança Pública 

Relatório · 
De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em 

epígrafe declara de utilidade pública a Associação Comunitária para 
Assuntos de Segurança Preventiva, com sede no Município de 
Divinópolis. 

Foi a matéria distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a 
Emenda no 1, que apresentou. Vem agora a matéria à Comissão de 
Segurança Pública, para deliberação conclusiva, nos termos do art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise intenta declarar de utilidade pública a 

Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Preventiva, que 
visa a dar suporte complementar à sede da 53a Cia. de Polícia Militar -
responsável pelo policiamento ostensivo do Município de Divinópolis -
com a logística necessária e suficiente à proteção e ao socorro da 
comunidade divinopolitana. Dessa forma, celebra convênios para o 
recebimento e a aplicação de verbas na área de segurança preventiva 
e ainda promove interação entre a sociedade e a Polícia Militar. 

Quanto à Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição 
e Justiça, ela não alterou aspectos essenciais do objeto da 
proposição, limitando-se a aperfeiçoamentos de ordem técnica e 
formal. 

Dada a natureza das atividades da Associação, que estimula o 
trabalho policial de forma ampla, fica transparente a sua importância 
social. 

Conclusão 

-
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

471/2003 com a Emenda no 1, apresentada na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 3 de junho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 487/2003 
Comissão de Segurança Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe 

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança 
Preventiva de Pará de Minas - CONSEP -, com sede nesse município. 

Preliminarmente, foi a matéria distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Vem o projeto agora à Comissão de Segurança Pública para 
deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise visa declarar de utilidade pública o 

Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de Pará de Minas -
CONSEP -, que busca organizar as aspirações da comunidade em 
relação ao policiamento preventivo e ostensivo prestado pela Polícia 
Militar e órgãos de segurança pública instalados naquele município. 

Tem ainda como incentivar o bom relacionamento das lideranças 
locais com os componentes da Polícia Militar e órgãos afins, 
almejando o bom desempenho profissional destas instituições, com o 
mais completo apoio da população. 

Dada a natureza das atividades do Conselho, de estimular o 
trabalho policial, fica transparente a sua importância social. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

487/2003. 
Sala das Comissões, 3 de junho de 2003. 
Alberto Bejani, relator. , 

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO N° 43/2003 

Comissão Especial 
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Relatório 

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, em 
epígrafe, que tem como primeiro singnatário o Deputado Neider 
Moreira, a proposta de emenda à Constituição, objetiva dar nova 
redação ao art. 158 da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/4/2003, foi a proposição 
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do 
art. 111, I, "a", c/c o art. 201, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A segurança pública, conforme amplamente divulgado, constitui um 

grande problema social e uma fonte de preocupação de todo cidadão. 
Para solucioná-lo são necessários recursos financeiros para 
remuneração e treinamento dos policiais, aquisição de armamentos, 
viaturas, equipamentos, etc. 

A proposta de emenda à Constituição em análise vem exatamente 
ao encontro dessa solução, ao assegurar recursos orçamentários 
mínimos para os programas de segurança pública, estatuindo que 
eles não serão inferiores aos destinados aos investimentos com 
transporte e sistema viário. Destarte, entendemos que a proposta é 
inteiramente procedente. 

Além disso, a medida suprime as disposições referentes às 
audiências públicas. Ocorre que esse ditame constitucional estatui 
que as despesas com publicidade não serão superiores às despesas 
decorrentes das propostas priorizadas nas audiências públicas. Como 
essas audiências não estão sendo realizadas, isso inviabiliza qualquer 
gasto com publicidade. Assim, entendemos que essa medida é, 
também, procedente. 

Quanto a retirar da Carta Magna mineira parágrafo que assegura 
recursos mínimos para programa de saúde, também não observamos 
óbice, visto que a Constituição Federal, nos termos da Emenda à 
Constituição no 29, de 13/9/2000, já estabelece limites rigorosos para 
gastos com saúde. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição no 43/2003 no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 3 de junho de 2003. 
Leonídio Bouças, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Neider 
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Moreira. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 46/2003 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela 

dispõe sobre o cadastramento de usuários de telefones celulares pré-
pagos e dá outras providências. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou. 

Em virtude de requerimento de autoria do Deputado Sargento 
Rodrigues, foi a proposição encaminhada à Comissão de Segurança 
Pública, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 2, 
que apresentou. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, 
nos lindes de sua competência. 

Fundamentação 
Cabe à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, 

em razão da matéria compreendida em sua denominação e objeto, a 
apreciação do projeto em tela, conforme o disposto no art. 102, XII, 
alíneas "e" e "f", do Regimento Interno. 

A medida que se pretende acrescentar no ordenamento jurídico 
estadual se deve à conclusão de que existe um uso abusivo dos 
aparelhos de telefonia celular do tipo pré-pago por parte de 
criminosos, que fazem de tal aparelho um instrumento facilitador de 
suas ações. Com efeito, hoje se adquire um desses aparelhos com 
absoluta garantia de sigilo quanto a seu proprietário. 

Ora, a telefonia é um serviço de natureza pública prestado por 
terceiros, mas sob regulação do poder público e, em nosso sistema 
jurídico, por se tratar de um meio de comunicação, é visto pela ótica 
da "liberdade de comunicação", que consiste num conjunto de direitos, 
independentes quanto à forma, ao processo e ao veículo de 
propagação, que possibilitam a coordenação desembaraçada d~ 
criação, da expressão e da difusão do pensamento e da informação. E 
o que se extrai dos incisos IV, V, IX, XII e XIV do art. 5°, c/c os arts. 
220 e 224, da Constituição Federal. 

~------------~------------~ 
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Entretanto, como muito bem observou a Comissão que 

anteriormente analisou o projeto, a matéria não está adstrita às 
operações dos serviços de telefonia, mas sim ao seu mecanismo de 
inserção na vida social, ou seja, objetiva cuidar das conseqüências do 
seu uso para os consumidores e também para todos os integrantes do 
corpo social. 

A excepcional possibilidade de interceptar comunicações 
telefônicas, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou 
instrução processual, mereceu tratamento legal especial no Código 
Penal; agora, tratamos não de uma hipótese de interferência nas 
comunicações telefônicas, que dizer, de limitar a liberdade garantida 
constitucionalmente, como direito individual, mas sim de proteger toda 
a sociedade contra o mau uso de tal liberdade na compra do celular 
pré-pago e na utilização pelo seu portador, hoje, um desconhecido de 
todos, quiçá um criminoso. 

A questão, como dissemos, refoge ao campo das telecomunicações 
e passa a ser de segurança pública, e clara é a competência estadual 
para o seu tratamento. Assim, o projeto é coerente, pois visa a 
propiciar maior segurança diante da crescente onda de criminalidade. 

Desborda, ainda, para o campo do direito dos consumidores, 
devidamente amparado pelo seu Código de Defesa, Lei n° 8.078, de 
11/9/90, e pelo Decreto no 2.181, de 20/3/97, especialmente no art. 8°, 
que, dispondo de forma geral, determina: "Os produtos e serviços 
colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 
à seguranca dos consumidores ... (grifo nosso). Entendemos, pois, 
aqui, que a segurança é tratada de forma ampla, mesmo quanto ao 
celular pré-pago, escopo do projeto. 

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

46/2003, no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 2, da Comissão de 
Segurança Pública, e pela rejeição do Substitutivo no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 3 de junho de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Sidinho do 

Ferrotaco. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 119/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

L----0------' 



127 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em 
análise, resultante do desarquivamento do ex-Projeto de. Lei n° 
1.360/2001, institui a obrigatoriedade de os estabelecimentos 
bancários instalarem assentos nas filas especiais para aposentados, 
pensionistas, gestantes e deficientes físicos. 

A matéria foi preliminarmente distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentou. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em estudo visa a obrigar os estabelecimentos 

bancários a instalarem assentos nas filas especiais para aposentados, 
pensionistas, gestantes e deficientes físicos. Determina, ainda, a 
quantidade mínima de assentos a serem instalados e a aplicação de 
multa ao estabelecimento bancário que descumprir o disposto no 
projeto. 

A medida que se pretende implantar visa a beneficiar as pessoas 
que, portadoras de condições especiais, estejam impedidas de 
permanecer de pé, por tempo relativamente longo, nas filas dos 
estabelecimentos bancários. 

A Constituição de 1988, em seu art. 230, confere ao Estado o dever 
de amparar as pessoas idosas e, desde então, muito se tem realizado, 
por meio de legislação, com a finalidade de cumprir os princípios e as 
diretrizes constitucionais. 

Os chamados direitos da terceira idade encontram cada vez mais 
acolhida na sociedade, e o reconhecimento de tais direitos está 
intimamente ligado à defesa da dignidade da pessoa. 

O tratamento desigual oferecido aos desiguais tem a finalidade de 
igualá-los e constitui uma ação positiva, uma vez que, ao compensar 
limitações de ordem física, coloca os hipossuficientes em condições 
de igualdade com os demais cidadãos, em obediência ao princípio de 
eqüidade, defendido constitucionalmente. Trata-se, portanto, de um 
projeto de largo alcance social. 
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Entretanto, projeto semelhante já foi apreciado por esta Casa e 

resultou na Lei n° 10.837, de 27/7/92, que estabelece atendimento 
prioritário, nos estabelecimentos bancários, às pessoas mencionadas 
neste projeto. 

Assim, a Comissão de Constituição e Justiça houve por bem 
adequar o projeto à técnica legislativa e, com vistas à consolidação 
das leis estaduais, apresentou o Substitutivo n° 1, que altera 
dispositivos da referida Lei no 1 0.837, de 1992, evitando, dessa forma, 
a existência de leis esparsas tratando do mesmo assunto. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

119/2003, no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1 , apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 3 de junho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - André Quintão, relator - Ana Maria. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 76/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 76/2003, de autoria do Deputado Bilac Pinto, que 

declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Santa 
Rita do Sapucaí - ASSODISRS -, com sede no Município de Santa 
Rita do Sapucaí, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o 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° 76/2002 
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Santa 

Rita do Sapucaí - ASSODISRS -, com sede no Município de Santa 
Rita do Sapucaí. 

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

Diabéticos de Santa Rita do Sapucaí - ASSODISRS -, com sede no 
Município de Santa Rita do Sapucaí. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 

"----~----l 
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Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 228/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 228/2003, de autoria do Deputado Roberto 

Ramos, que declara de utilidade pública o Grupo Reviver - Centro de 
Reabilitação, com sede no Município de Muriaé, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o 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 No 228/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Reviver - Centro de 

Reabilitação, com sede no Município de Muriaé. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto 

Reviver- Centro de Reabilitação, com sede no Município de Muriaé. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor 

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 248/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 248/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 

que declara de utilidade pública a Associação Odontológica Jesus é o 
Caminho - AOJEC -, com sede no Município de Viçosa, foi aprovado 
em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o 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 No 248/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Odontológica Jesus é o 
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Caminho - AOJEC -, com sede no Município de Viçosa. 

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

Odontológica Jesus é o Caminho - AOJEC -, com sede no Município 
de Viçosa. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor 

Ronaldo. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 3/6/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
Madson Vargas Loçasso, ocorrido em 31/5/2003, em Belo Horizonte. 
(-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. 
José. Maria de Souza, ocorrido em 31/5/2003, em Careaçu. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. 
Maria Luíza Burza, ocorrido em 29/5/2003, em Ouro Fino. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. 
Edite Campos Gandra, ocorrido em 28/5/2003, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.) 

'----~----' 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 69 e 70/2003 
(encaminham Projeto de Lei no 782/2003 e Projeto de Lei 
Complementar no 31/2003, respectivamente), do Governador do 
Estado - Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 783 e 784/2003 - Requerimentos nos 
807 a 832/2003 - Requerimentos da Comissão de Justiça, dos 
Deputados João Bittar, Arlen Santiago, Sebastião Helvécio, Paulo 
Piau (5), Lúcia Pacífico, Weliton Prado, Wanderley Ávila e Antônio 
Carlos Andrada e da Comissão de Defesa do Consumidor -
Proposição Não Recebida: Requerimento do Deputado Paulo Piau -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, do 
Trabalho e de Segurança Pública e dos Deputados Wanderley Ávila 
(2) e Dimas Fabiano - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Fahim Sawan, Paulo Piau, Doutor Viana e Carlos Pimenta - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições- Questão de ordem; 
Decisão Normativa da Presidência no 12 - Decis:;_,') da Presidência -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comun1c;ações - Despacho 
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Antônio Carlos 
Andrada, Arlen Santiago, Sebastião Helvécio e Paulo Piau (3); 
deferimento - Votação de requerimentos: Requerimentos da Comissão 
de Defesa do Consumidor e dos Deputados Paulo Piau (2), Lúcia 
Pacífico, Wanderley Ávila e Weliton Prado; aprovação - Requerimento 
no 423/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - 2a Fase: 
Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei no 65/2003; discurso do Deputado 
Rogério Correia; encerramento da. discussão; votação do Substitutivo 
no 1 ; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
35/2003; aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei no 73/2003; aprovação com as Emendas n°S 1 
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e 2 - Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; 
discurso do Deputado Rogério Correia - Encerramento - Ordem do 
dia. 

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever 
Lopes - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André 
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio 
Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro 
Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
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 Luiz Fernando Faria) - Às 14h15min, a 

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

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, nas funções de 1 o_ 

Secretário, lê a seguinte correspondência: 

~--------------------------~-----------------------------



MENSAGEM N° 69/2003 
Belo Horizonte, 3 de junho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
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Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egreg1a 
Assembléia Legislativa, o presente projeto de lei anexo, que dispõe 
sobre a criação da Superintendência de Coordenação da Guarda 
Penitenciária e da Carreira de Agente Penitenciário. 

O projeto ora encaminhado tem por objetivo dotar o Estado de Minas 
Gerais de recursos humanos adequadamente preparados para a 
execução das importantes políticas públicas que lhe cabe 
desenvolver, coordenadas pela Secretaria de. Estado de Defesa 
Social, por intermédio da Subsecretaria de Administração 
Penitenciária. 

Os esforços da Subsecretaria de Administração Penitenciária para 
promover a reinserção social dos sentenciados têm esbarrado em 
sérios entraves operacionais, dentre os quais merece destaque a falta 
de pessoal devidamente qualificado para as funções relacionadas à 
custódia de reclusos. 

Esta é uma deficiência também percebida em outras unidades da 
Federação, o que levou o Ministério da Justiça, ao baixar as Diretrizes 
Básicas para a Política Penitenciária Nacional, a preconizar a criação 
de quadros estaduais de carreira de servidores penitenciários. Essas 
diretrizes, fundamentadas nas Regras Mínimas para o Tratamento de 
Reclusos, asseguram: 

I - carreira diferenciada para as áreas administrativas, técnicas e de 
vigilância e custódia; 

11 - acesso dos servidores penitenciários aos cargos de 
Administração Superior do Sistema Penitenciário. 

Referentemente a essa matéria, mister é assinalar que a Lei de 
Execução Penal Federal (Lei no 7.21 O, de 11 de junho de 1984), em 
seu art. 76, determina: 

"Art. 76. o quadro do pessoal penitenciário será organizado em 
diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, 
com especificação de atribuições relativas às funções de direção, 
chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções". 

É relevante destacar que, atualmente, o quadro da Secretaria de 
Estado de Defesa Social conta com pouquíssimos Agentes 

....__ ___ l} ___ ----1 
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Penitenciários, sendo a grande ma1ona deles contratados 
temporariamente, o que caracteriza situação irregular e, ainda, 
representa enormes custos de qualificação que apenas trarão retorno 
temporário ao serviço público. 

Pelo exposto, depreende-se que o projeto ora encaminhado é de 
suma importância, uma vez que a profissionalização da execução 
penal é requisito essencial para a moralização do serviço 
penitenciário, bem· como para a efetiva ressocialização do indivíduo 
privac;lo de liberdade. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 782/2003 
Dispõe sobre a criação da Superintendência de Coordenação da 

Guarda Penitenciária e da Carreira de Agente Penitenciário e dá 
outras providências. 

Capítulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1 o - Fica criada a Superintendência de Coordenação da Guarda 
Penitenciária na estrutura da Subsecretaria de Administração 
Penitenciária da Secretaria de Estado de Defesa Social. 

Art. 2° - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se: 
I - servidor público a pessoa legalmente investida em cargo público; 
11 - cargo público a unidade de ocupação funcional permanente e 

definida, preenchida por servidor público efetivo com direitos e 
deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei; 

111 - carreira o conjunto de segmentos de classes, com os 
respectivos cargos, estruturados de acordo com os níveis e graus, 
decorrentes de promoção e progressão, respectivamente, tendo a 
mesma identidade funcional, organizados com observância dos níveis 
de escolaridade exigidos, o grau de responsabilidade, a natureza e a 
complexidade das atribuições; 

IV - classe o conjunto de cargos de igual denominação para cujo 
exercício se exige o mesmo nível de escolaridade; 

V - nível o escalonamento diferenciado dentro de cada classe de 
cargos, designado por algarismos romanos, em ordem crescente, aos 
quais corresponde a promoção hierárquica, com o respectivo símbolo 
de vencimento; 

~-----------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------~ 



135 
VI - grau a pos1çao do servidor na faixa de vencimento da 

respectiva classe, identificado por letras, para fins de progressão. 
Capítulo 11 

Da Finalidade e Competências 
Art. 3° - Compete à Superintendência de Coordenação da Guarda 

Penitenciária: 
I - normatizar, coordenar e controlar as atividades pertinentes à 

segurança e vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais 
da Subsecretaria de Administração Penitenciária; 

11 - zelar pela observância da lei e dos regulamentos penitenciários; 
111 - coordenar e orientar as operações de transporte, escolta e 

custódia de sentenciados, em movimentações externas, bem como de 
transferências interestaduais ou entre unidades no interior do Estado; 

IV - exercer outras atividades que lhe forem correlatas, definidas em 
regulamento. 

Capítulo 111 
Da Estrutura Organizacional 

Art. 4° - A Superintendência de Coordenação da Guarda 
Penitenciária é composta por duas Diretorias. 

Parágrafo único - A denominação, a competência e a descrição das 
unidades administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas 
em decreto. 

Capítulo IV 
Do Pessoal e dos Cargos em Comissão 

Art. 5° - Ficam criados no Quadro Especial constante no Anexo da 
Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, e no Anexo I do 
Decreto n° 43.187, de 1 O de fevereiro de 2003, os seguintes cargos de 
provimento em comissão, de recrutamento amplo: 

I- 1 (um) cargo de Diretor 11, código MG-05, símbolo DR-05; 
11- 2 (dois) cargos de Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06; 
111- 2 (dois) cargos de Comandante de Avião, código EX-24, símbolo 

12/A; 
IV- 2 (dois) cargos de Piloto de Helicóptero, código EX-35, símbolo 

12/A. 
§ 1 o - Os cargos de provimento em comissão relativos às unidades 

de que trata o art. 4° desta lei serão ocupados por Agente 
Penitenciário da última classe, com formação superior relacionada às 
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atividades-fim da Superintendência, ou por Delegados da Classe 
Geral da Polícia Civil do Quadro de Inativos ou por Oficiais Superiores 
da Polícia Militar de Minas Gerais do Quadro de Oficiais da Reserva. 

§ 2° - A lotação e identificação dos cargos de que trata esta lei serão 
estabelecidos por meio de decreto. 

Capítulo V 
Dos Cargos e da Carreira de Agente Penitenciário 

Art. 6° - Fica criada no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado 
de Defesa Social a Carreira de Agente Penitenciário, composta por 
5.000 (cinco mil) cargos efetivos de Agente Penitenciário, aos quais 
compete: 

I - garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos 
penais; 

li - exercer atividades de escolta e custódia de sentenciados; 
111 - desempenhar ações de vigilâncias interna e externa dos 

estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e guaritas que 
compõem suas edificações. 

§ 1 o - O Agente Penitenciário fica autorizado a portar armas de fogo 
fornecidas pela administração pública, na forma do regulamento. 

§ 2° - O Agente Penitenciário lotado em estabelecimento penal será 
hierarquicamente subordinado ao Diretor do respectivo 
estabelecimento. 

§ 3° - O cargo de Agente Penitenciário será exercido em regime de 
dedicação exclusiva, podendo ser convocado a qualquer momento por 
necessidade do serviço. 

§ 4° - O cargo de Agente Penitenciário será lotado em 
estabelecimentos penais a que se refere o art. 4°, inciso XI, alínea "d", 
do Decreto no 43.295, de 29 de abril de 2003. 

Art. 7° - Fica criada a Gratificação de Agente Penitenciário em 
Estabelecimento Penal - GAPEP, a ser atribuída aos servidores da 
carreira de que trata o art. 6° desta lei. 

§ 1 o - A base de cálculo para a concessão da GAPEP será de 85% 
(oitenta e cinco por cento) do vencimento básico correspondente ao 
Grau "J" da faixa de vencimento em que o servidor estiver posicionado 
na tabela constante do Anexo 11 desta lei. 

§ 2° - A GAPEP é inacumulável com qualquer outra vantagem de 
mesma natureza ou que tenha como pressupostos para a sua 
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concessão as condições de local de trabalho. 

§ 3° - A GAPEP não será devida nos períodos de afastamento do 
servidor, salvo nos casos de férias, férias-prêmio, licença para 
tratamento de saúde e licença à servidora gestante. 

Art. 8° - Constituem fases da carreira de Agente Penitenciário: 
I - o ingresso; 
11 - a promoção; 
111 - a progressão. 
Art. go - O ingresso na carreira de Agente Penitenciário far-se-á por 

provimento de cargo efetivo na classe inicial, mediante aprovação em 
concurso público, que deverá conter as seguintes etapas sucessivas: 

I - provas ou provas e títulos; 
11 - comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de 

regulamento; 
111- prova de aptidão psicológica e psicotécnica; 
IV - prova de condicionamento físico por testes específicos; 
V - exame médico; 
VI - curso de formação técnico-profissional. 
§ 1 o - As instruções reguladoras dos processos seletivos serão 

publicadas por meio de edital, que deverá conter: 
a) o número de vagas a serem preenchidas, para a matrícula no 

curso de formação técnico-profissional; 
b) os limites de idade dos candidatos; 
c) as condições de sanidade física e psíquica; 
d) as matérias sobre as quais versarão as provas e respectivos 

programas; 
e) o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas, 

inclusive as de capacidade física; 
f) as técnicas psicológicas aplicáveis; 
g) os critérios de avaliação dos títulos; 
h) caráter eliminatório e/ou eliminatório das etapas do concurso a 

que se refere este artigo. 
§ 2° - São requisitos para a inscrição em processo seletivo para o 

provimento em cargo de Agente Penitenciário: 
a) ser brasileiro; 
b) estar no gozo dos direitos políticos; 
c) estar quite com as obrigações militares; 
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d) ter a idade mínima de 21 (vinte e um) e máxima de 30 (trinta) 

anos; 
e) possuir certificado de conclusão do ensino médio. 
§ 3o - A comprovação das condições previstas no § 2° deste artigo 

será feita pelo candidato no ato da inscrição. 
§ 4°- São requisitos para a matrícula no curso de formação técnico-

profissional a que se refere o inciso VI do "caput" deste artigo, ter sido 
aprovado nas etapas constantes dos incisos I - V do mesmo artigo, a 
fim de comprovar, em especial, que o candidato: 

a) possui idoneidade moral e conduta ilibada; 
b) goza de boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção 

médica; 
c) possui temperamento adequado ao exercício das atividades 

inerentes à categoria funcional, apurado em exame psicotécnico; 
d) possui aptidão física, verificada mediante prova de 

condicionamento físico. 
§ so - O curso de formação a que se refere o inciso VI do "caput" 

deste artigo ocorrerá em horário integral e terá grade curricular própria 
e duração definida em regulamento. 

§ 6° - Os selecionados e inscritos no curso de formação técnico-
profissional receberão uma bolsa no valor correspondente a 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento básico correspondente à faixa de 
vencimento 1 -Grau A. 

§ 7° - O candidato será reprovado no curso de formação técnico-
profissional nas seguintes hipóteses: 

a) não obtiver 60% (sessenta por cento) de aproveitamento total do 
curso; 

b) ser reprovado em 3 (três) ou mais disciplinas da grade curricular 
do curso. 

Art. 1 O - A Escola de Justiça e Cidadania passa a denominar-se 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário. 

Parágrafo único - Cabe à Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
Penitenciário, diretamente ou mediante convênio, elaborar grade 
curricular própria, ministrar os cursos de formação, aperfeiçoamento e 
qualificação necessários ao ingresso e desenvolvimento na carreira de 
que trata esta lei. 

Art. 11 - Progressão é a passagem do servidor ocupante de cargo 

~--------------------------~--------------------------~ 



139 
efetivo para grau imediatamente subseqüente do mesmo nível da 
carreira a que pertencer. 

§ 1 o - Os graus serão identificados por letras de "A" até "J" ~ 
§ 2° - A progressão se dará a cada 2 (dois) anos, desde que o 

servidor não tenha sofrido punição disciplinar no período e satisfaça 
os requisitos previstos nas alíneas "a" e "c" do parágrafo único do art. 
12 desta lei. 

Art. 12 - Promoção é a passagem do servidor ocupante de cargo de 
efetivo para cargo vago da classe imediatamente superior da carreira 
a que pertencer. 

Parágrafo único - Para candidatar-se à promoção, deve o servidor 
preencher os seguintes requisitos: 

a) encontrar-se em efetivo exercício do cargo; 
b) ter, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo; 
c) ser aprovado em avaliação de desempenho. 
Art. 13 - A avaliação de desempenho a que se refere o art. 12, 

parágrafo único, alínea "c", desta lei, observará os seguintes critérios 
de julgamento: 

I - qualidade do trabalho; 
11 - produtividade no trabalho; 
111 -iniciativa; 
IV - presteza; 
V - aproveitamento em programa de capacitação; 
VI - assiduidade; 
VIl - pontualidade; 
VIII- administração do tempo e tempestividade; 
IX - uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço; 
X - contribuição para redução de despesas e racionalização de 

processos; 
XI - capacidade de trabalho em equipe. 
§ 1 o - Os critérios a que se refere este artigo e o sistema de 

avaliação de desempenho serão definidos em regulamento. 
§ 2° - A comissão de avaliação de desempenho será presidida pelo 

Diretor do estabelecimento penal. 
Art. 14 - Fica criada a Comissão de Promoções, com a finalidade de 

analisar a promoção na carreira de Agente Penitenciário, com a 
seguinte composição: 
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I - o Secretário de Estado de Defesa Social; 
11 - o Subsecretário de Administração Penitenciária; 
111 - o Diretor da Superintendência de Segurança e Movimentaçã<J 

Penitenciária; 
IV - o Diretor da Escola de Formação e Aperfeiçoament<J 

Penitenciário; 
V - o Diretor da Superintendência de Assistência ao Sentenciado; 
VI - o Diretor da Superintendência de Coordenação da Guardq 

Penitenciária; 
VIl - um representante da entidade de classe dos Agentes 

Penitenciários. 
§ 1 o - A promoção do Agente Penitenciário ocorrerá após a emissão 

de parecer favorável da Comissão de Promoções, observada a 
disponibilidade de cargos vagos e satisfeitos os requisitos previstos no 
art.12 desta lei. 

§ 2o - A Comissão de Promoções será presidida pelo Secretário de 
Estado de Defesa Social, o qual, nas ausências e impedimentos, será 
substituído pelo Subsecretário de Administração Penitenciária. 

§ 3o - As normas de funcionamento da Comissão serão fixadas em 
regimento interno, aprovado por resolução do Secretário de Estado de 
Defesa Social. 

Art. 15 - A composição quantitativa das classes da carreira de 
Agente Penitenciário é a constante no Anexo I desta lei. 

Art. 16 - A jornada de trabalho dos servidores da carreira de Agente 
Penitenciário é de 8 (oito) horas diárias. 

Parágrafo único - A jornada a que se refere o "caput" deste artigo 
poderá ser cumprida em escala de plantão, na forma de regulamento. 

Art. 17 - A tabela de vencimento das classes de cargo de Agente 
Penitenciário é a constante no Anexo 11 desta lei. 

Art. 18 - Os servidores ocupantes de cargos da classe de Agente de 
Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 6° da Lei no 13.720, de 
27 de setembro de 2000, lotados e em exercício em estabelecimento 
penal da Subsecretaria de Administração Penitenciária, serão 
posicionados, excepcionalmente, no Grau A, Nível I, da Classe de 
Agente Penitenciário da tabela constante do Anexo 11 desta lei. 

§ 1 o - O servidor a que se refere o "caput" deste artigo somente 
poderá evoluir na carreira após a formação em ensino médio e a 
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§ 2° - A absorção de que trata o "caput" deste artigo não acarretará 
redução da remuneração recebida pelo servidor na data de publicação 
desta Lei. 

§ 3o - Se o valor da remuneração atual do servidor, excluídos os 
adicionais de tempo de serviço, for superior ao valor da faixa de 
vencimento correspondente à classe de Agente Penitenciário I, Grau 
A, decorrente do posicionamento a que se refere o "caput" deste 
artigo, acrescido da Gratificação de Agente Penitenciário em 
Estabelecimento Penal - GAPEP, a diferença passará a integrar a 
composição remuneratória do servidor a título de vantagem pessoal 
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos estaduais. 

§ 4° - A classe de cargos de Agente de Segurança Penitenciário 
extinguir-se-á com a vacância. 

§ 5° - O disposto neste artigo aplica-se aos detentores de função 
pública de Agente de Segurança Penitenciário a que se refere a Lei no 
10.254, de 20 de julho de 1990. 

Capítulo VI 
Disposições Finais 

Art. 19 - Para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação 
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito 
suplementar no valor de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil 
reais), observando o disposto no art. 42 da Lei Federal no 4.320, de 17 
de março de 1964. 

Art. 20 - Aos ocupantes dos cargos da classe de Agente 
Penitenciário de que trata esta lei, não se aplicam o art. 1°, parágrafo 
único, e os incisos I, 11, 111 e IV da Lei no 11.717, de 27 de dezembro de 
1994, o art. 1 O e o inciso li do art. 13 da Lei Delegada n° 38, de 26 de 
setembro de 1997. 

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22 - Fica revogado o art. 4° da Lei no 13.955, de 20 de julho de 

2001. 
Anexo I 

(a que se refere o art. 15 da Lei no , de de de 2003) 
Secretaria de Estado de Defesa Social 
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Quadro da Carreira de Agente Penitenciário 
* - O Quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 5.6.2003. 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 17 da Lei no de de de 2003) 

Tabela de Vencimento da Classe de Agente Penitenciário 
Carga Horária: 40 Horas 

* - O Quadro do Anexo 11 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 6.6.2003. 

142 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 70/2003* 

Belo Horizonte, 3 de junho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia 

Assembléia Legislativa, o projeto de lei complementar anexo, que 
dispõe sobre a designação, de ex-ocupante de cargo efetivo de 
policial civil da Polícia Civil de Minas Gerais. 

A medida faz parte de compromisso do meu Governo em combater 
com maior intensidade os problemas relacionados à violência, 
buscando melhorar substancialmente a segurança dos mineiros. 

Portanto, faz-se necessário buscarmos alternativas que minimizem o 
problema de segurança pública no Estado de Minas Gerais e nesse 
sentido propõe-se a designação de ex-ocupante de cargo efetivo de 
policial civil para o exercício de atividades policiais, permitindo, desta 
forma, o aumento de recursos humanos no desempenho de funções 
direcionadas ao combate à criminalidade. 

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

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 31/2003 
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Dispõe sobre a designação para função pública de ex-ocupante 

de cargo efetivo de policial civil da Polícia Civil do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

Art. 1°- O ex-ocupante de cargo efetivo de policial civil, aposentado 
voluntariamente, poderá, a critério do Governador do Estado, ser 
designado para função púbica, por tempo determinado e mediante 
aceitação voluntária, para atender a necessidade de excepcional 
interesse público, relacionada à atividade policial da Polícia Civil do 
Estado de Minas Gerais, segundo disposto em decreto regulamentar. 

Art. 2° - No prazo a ser fixado em decreto, deverá ser dirigido ao 
Chefe da Polícia Civil o requerimento de designação para a função 
pública de que trata o art. 1 o desta lei, o qual será obrigatoriamente 
instruído com os seguintes documentos: 

I - laudo médico expedido pela Divisão de Perícias Médicas do 
Hospital da Polícia Civil, comprovando a saúde física e aptidão mental 
do requerente para o exercício das atribuições correspondentes à 
função policial requerida; 

11 - certidão negativa de antecedentes funcionais expedida pela 
Justiça Estadual e pela Justiça Federal; 

111 - certidão negativa de antecedentes funcionais expedida pela 
Corregedoria Geral da Polícia. 

§ 1 o - As certidões previstas no inciso 11 deste artigo devem abranger 
os últimos cinco anos do local de residência do requerente. 

§ 2° - cabe ao Chefe de Polícia Civil examinar, '11.1rovar e remeter o 
requerimento de designação ao Governador do Es<udo, que julgará. 

Art. 3° - O prazo para o designado entrar em exercício será de 
quinze dias após a publicação do ato de designação no "Diário da 
Imprensa Oficial de Minas Gerais. 

Parágrafo único - Se o designado não entrar em exercício no prazo 
estabelecido no "caput" deste artigo, o ato será declarado sem efeito. 

Art. 4° - O designado nos termos desta lei perceberá uma 
gratificação mensal, a título de "pro-labore" pelo efetivo exercício, 
correspondente a 1/3 (um terço) dos respectivos proventos. 

§ 1 o - A gratificação prevista no "caput" deste artigo não se incorpora 
aos proventos ou à pensão. 

§ 2° - A designação gera direito apenas ao "pro-labore" a que se 
refere o "caput" deste artigo, não ensejando direito a promoção, 
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progressão ou qualquer espécie de direito ou vantagem 
remuneratória, adicionais, gratificação, nem a direito a nova 
aposentadoria ou pensão. 

Art. 5° - Dar-se-á a dispensa da função: 
I - a pedido do designado; 
11 - por conveniência da Administração Pública. 
Parágrafo único - A dispensa do designado não gera qualquer direito 

em nenhuma hipótese. 
Art. 6° - do designado tem as mesmas obrigações e deveres do 

servidor policial civil em atividade e se submete às mesmas 
cominações legais. 

Art. 7° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta de dotação orçamentária própria. 

Art. ao - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Administração 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Dos Srs. Paulo Almir Antunes, José Alves Franco e Messias 
Eustáquio Faria, respectivamente, Prefeitos Municipais de Coronel 
Fabriciano, Congonhas do Norte e Turmalina, prestando informações 
relativas ao requerimento da Comissão Especial de Convênios com a 
União encaminhado por meio do Ofício no 817/2003/SGM. (- À 
Comissão Especial de Convênios com a União.) 

Do Sr. José Alves Franco, Prefeito Municipal de Congonhas do 
Norte, prestando informações relativas ao requerimento do Deputado 
Doutor Ronaldo encaminhado por meio do Ofício no 818/2003/SGM. 

Do Sr. Gerson Duarte, Prefeito Municipal de Campanário, prestando 
informações relativas ao requerimento do Deputado Doutor Ronaldo 
encaminhado por meio do Ofício no 818/2003 e relativas ao 
requerimento da Comissão Especial de Convênios com a União. 

Do Sr. Antônio Augusto Pereira, Presidente da Câmara Municipal de 
Muriaé, encaminhando a Moção de Aplauso no 1 .1 06/2003, da 
Vereadora Zélia Couri, do PT. 

Do Sr. Antônio Augusto Pereira, Presidente da Câmara Municipal de 
Muriaé, encaminhando a Representação no 1.303/2003, da Vereadora 
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Zélia Couri, do PT. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Vanessa Borges Brasileiro, Presidente do IEPHA-MG, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 459/2003, do 
Deputado Leonardo Quintão. (- Anexe-se ao Requerimento no 
459/2003.) 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da CEMIG, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 357/2003, do 
Deputado lrani Barbosa. (-Anexe-se ao Requerimento no 357/2003.) 

Do . Sr. Jorge Augusto Pereira Gregory, Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 427/2003, do 
Deputado Weliton Prado. 

Do Maj.-Brigadeiro-do-Ar Washington Carlos de Campos Machado, 
Diretor-Geral do DAC, prestando informações relativas ao 
Requerimento n° 227, do Deputado Paulo Cesar. 

Do Sr. Aguinaldo Diniz Filho, Diretor-Presidente da Cedro e 
Cachoeira, comunicando a impossibilidade de seu comparecimento na 
audiência pública, em Sete Lagoas, e prestando informações sobre a 
Companhia que dirige.(- À Comissão do Trabalho.) 

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 No 783/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores da Comunidade de Cachoeira do Teobaldo e Gerais, com 
sede no Município de Buritizeiro. 

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

Comunitária dos Moradores da Comunidade de Cachoeira do 
Teobaldo e Gerais, com sede no Município de Buritizeiro. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 2003. 
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Djalma Diniz 
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores da 

Comunidade de Cachoeira do Teobaldo e Gerais é uma sociedade 
civil de direito privado, sem fins lucrativos, que não remunera os 
membros de sua administração sob nenhum pretexto e que destina a 
totalidade de suas receitas e rendas apuradas à consecução de suas 
finalidades estatutárias. A Associação tem por objetivo defender a 
melhoria das condições de vida das pessoas carentes daquela 
comunidade. 

A entidade preenche, assim, os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão pela qual espero contar com o apoio dos 
nobres pares desta Casa para aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 784/2003 
Acrescenta artigo à Lei no 13.771, de 11 de dezembro de 2000. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Lei no 13.771, de 1 o de dezembro de 2000, passa a 

vigorar acrescida do seguinte art. 33-A: 
"Art. 33-A - Enquanto não forem instituídas as áreas de proteção e 

controle a que se refere o art. 12, a outorga do direito de uso e a 
concessão de licenças ambientais para fins de captação de águas 
subterrâneas por poços tubulares ou por qualqt'r outro meio, até 
mesmo das nascentes naturais, em um raie, de 30Km (trinta 
quilômetros) do perímetro das estâncias hidrominerais, para a 
produção de águas a serem dessalinizadas ou salinizadas, visando a 
sua comercialização, serão precedidas de audiência pública dos 
órgãos e das entidades estaduais competentes e do empreendedor 
com a população e o poder público municipal da estância hidromineral 
diretamente afetada, exceto quando destinadas ao abastecimento 
público. 

§ 1 o - Os órgãos e as entidades competentes promoverão, no prazo 
de cento e oitenta dias contados. da data de publicação desta lei, 
audiência pública destinada à avaliação dos empreendimentos que se 
utilizam dos processos referidos no "caput" deste artigo, cabendo ao 
empreendedor apresentar estudo técnico sobre os impactos das 
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captações nos mananc1a1s que abastecem as estâncias 
hidrominerais, elaborado por instituto de pesquisa vinculado a 
universidade ou ao Estado, e por empresa privada, prestadora de 
serviço, que assine termo de compromisso assegurando a 
independência de seu laudo em relação ao empreendedor. 

§ 2° - As audiências públicas serão convocadas com antecedência 
mínima de trinta dias da data de sua realização.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 2003. 
Laudelino Augusto 
Justificação: O projeto em pauta tem, como intuito primordial, a 

preservação dos aqüíferos e das nascentes nas estâncias 
hidrominerais do Estado, patrimônio cultural, turístico e natural da 
sociedade mineira. A exploração de recursos hídricos próxima às 
estâncias, sem um controle rigoroso por parte do poder público, pode 
comprometer seriamente a recarga dos aqüíferos. Além desse 
problema grave, é preciso adotar medidas com vistas a impedir o uso 
do nome das cidades que abrigam essas estâncias nos rótulos de 
produtos - como a água desmineralizada, por exemplo - por empresas 
privadas. Com isso, a cidade hidromineral está patrocinando, de forma 
indireta, a iniciativa privada, e o consumidor é induzido a erro. Marcas 
como águas minerais "São Lourenço", "Caxambu" e "Cambuquira", 
entre outras, têm tradição, história e são, na verdade, um dos maiores 
patrimônios dessas comunidades. Dessa forma, o que está ocorrendo 
é a utilização indevida das expressões que cunham e identificam 
essas cidades, no Brasil e no exterior, pela excelência das águas 
mineiras que possuem, cujas propriedades são reconhecidas até 
mesmo pelos seus benefícios medicinais. 

Todas as estâncias devem merecer do poder público tratamento 
especial, com programas voltados para a preservação ambiental, para 
o desenvolvimento e para a preservação da vida, da economia e do 
processo de desenvolvimento dos municípios que as abrigam e das 
regiões em que elas estejam inseridas, fundamentalmente a região sul 
que possui as mais importantes estâncias hidrominerais do País, com 
fontes de águas famosas por seus efeitos curativos e benéficos à 
saúde humana. Entre as principais cidades onde se encontram essas 
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fontes naturais estão os Municípios de São Lourenço, Caxambu e 
Poços de Caldas. Outras estâncias hidrominerais de relevante 
importância no Estado são Araxá, Cambuquira, Lambari, Caldas, 
Jacutinga, Passa Quatro, Fervedouro, Patrocínio e Andradas. Além da 
preocupação explícita com a preservação ambiental, a nossa 
proposição objetiva também a manutenção que tanto se almeja do 
potencial turístico em nosso País. Acreditamos que devem se 
empenhar nesse propósito todos os Poderes, em todos os níveis 
hierárquicos, como "obrigação" a eles legada pela Carta Magna. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 807/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a nova Diretoria do Sindicato 
dos Servidores Municipais de Medina. (-À Comissão do Trabalho.) 

No 808/2003, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário Extraordinário para Assuntos de 
Reforma Agrária com vistas a que envie à Comissão mencionada o 
relatório do ITER sobre terras devolutas.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 809/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Várzea da 
Palma pelos seus 50 anos de emancipação político-administrativa. 

N° 810/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Lassance 
pelos seus 50 anos de emancipação político-administrativa. 

N° 811/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Capitólio 
pelos seus 55 anos de emancipação político-administrativa. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

No 812/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Fiação e Tecelagem de Curvelo pelo transcurso do 55° 
aniversário de sua fundação.(- À Comissão do Trabalho.) 

N° 813/2003, do Deputado José Henrique, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas a que seja pavimentado o trecho que 
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liga o Município de Simonésia ao entroncamento da BR-116. (- À 
Comissão de Transporte.) 

No 814/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas a que sejam 
prestados informações, que menciona, relativas ao Projeto SOMMA. (-
À Mesa da Assembléia.) 

No 815/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que se dê prosseguimento à 
pavimentação da BR-474, km 1, na saída de lpanema para Aimorés. 

No 816/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que se dê prosseguimento de 
trecho de 19km da BR-474, entre os Municípios Caatinga e lpanema. 

N° 817/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja feita manutenção nos 
quilômetros 1 e 9 da Rodovia MG-111. (- Distribuídos à Comissão de 
Transporte.) 

No 818/2003, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulada 
manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Edgard de 
Vasconcelos Barros. (-À Comissão de Administração Pública.) 

No 819/2003, da Comissão do Trabalho, pleiteando seja solicitada ao 
Diretor-Geral do DER-MG informação relativa às sanções aplicadas às 
empresas de transporte intermunicipal pelo descumprimento da Lei no 
9.760, de 1989. 

N° 820/2003, da Comissão do Trabalho, pleiteando seja solicitada ao 
Subsecretário de Assistência Social da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Esportes informação relativa ao orçamento 
do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS -, bem como à 
destinação e ao critério utilizado no repasse de seus recursos 
financeiros. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 821/2003, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando seja 
solicitada ao Governador do Estado a regulamentação da Lei n° 
14.181, de 17/1/2002, que dispõe sobre a política de proteção à fauna 
e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no 
Estado . 
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No 822/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja 

formulado apelo ao Ministro de Transportes com vistas à 
pavimentação da estrada que liga a região de Farofão à divisa entre 
os Estados de Minas Gerais e Goiás (Rodovia BR-030). 

N° 823/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas com vistas à pavimentação da estrada que liga o 
Município de Lagoa Grande à Rodovia MG-41 O. 

No 824/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas com vistas à pavimentação da estrada que liga os 
Municípios de Cabeceira Grande e Unaí à Rodovia MG-188. 

N° 825/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas com vistas à recuperação da estrada que liga os 
Municípios de Paracatu e Unaí às Rodovias MG-188 e BR-251. 

N° 826/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas com vistas à pavimentação da estrada que liga os 
Municípios de Formoso e Buritis à Rodovia MG-400. 

N° 827/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas com vistas à pavimentação da estrada que liga os 
Municípios de Uruana de Minas e Riachinho. 

No 828/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas com vistas à pavimentação da estrada que liga os 
Municípios de Riachinho e Arinos às Rodovias MGs-181 e 202. 

No 829/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas com vistas à pavimentação da estrada que liga o 
Município de Urucuia ao trevo das Rodovias MGs-181 e 202. 

No 830/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas com vistas à pavimentação da estrada que liga os 
Municípios de Bonfinópolis e Riachinho à Rodovia MG-181. 

N° 831/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
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apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas com vistas à pavimentação da estrada que liga o 
Município de Natalândia à BR-251. 

No 832/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e 
Obras Públicas com vistas à pavimentação da estrada que liga o 
Município de Dom Bosco à BR-251. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando seja apurada 
denúncia de que os Deputados estariam recebendo reembolso 
integral de procedimentos médicos prestados por profissionais não 
conveniados. 

Do Deputado João Bittar, solicitando seja formada, nesta Casa, a 
Frente Parlamentar para Desenvolvimento Social com vistas a que 
sejam formatadas iniciativas de legislação que destinem recursos à 
área social. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Arlen Santiago, Sebastião Helvécio, Paulo Piau (5), Lúcia 
Pacífico, Weliton Prado, Wanderley Ávila e Antônio Carlos Andrada e 
da Comissão de Defesa do Consumidor. 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, 

deixa de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Paulo Piau, solicitando se consigne nos anais da Casa 
voto de congratulações com a diretoria da Rádio Sete Colinas, de 
Uberaba, pelos seus 35 anos de fundação. (- Idêntica proposição foi 
apresentada anteriormente pelo Deputado Fahim Sawan.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Transporte, do Trabalho e de Segurança Pública e dos Deputados 
Wanderley Ávila (2) e Dimas Fabiano. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fahim Sawan. 
O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, demais componentes da 

Mesa, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, público nas galerias, 
telespectadores, venho apresentar princípios e fatos que me levaram 
a propor o Projeto de Lei n° 567 e o Requerimento 228/2003, relativos 

~--------------------------~--------------------------~ 



15:?. 
ao câncer de próstata e de mama. 

Gostaria que pensassem em quantos conhecidos, amigos e 
familiares viram perecer pelo câncer. Quantos de nós não se 
questionaram, não uma, mas diversas vezes, quando a Medicina 
conseguiria a cura para esse mal. Como médico e homem, ver tantas 
mortes causadas pelos diversos tipos de cânceres me indigna. Se 
alguns casos me fazem sentir impotente, outros me deixam 
estupefato, pois procedimentos, que podem ser considerados simples, 
salvariam a vida de muitos brasileiros. 

Como Deputado, tenho a chance de reverter esse quadro de tantas 
mortes, apresentando esse projeto que viabiliza à população 
diagnósticos precoces do câncer de próstata e o requerimento que 
visa criar uma campanha de prevenção e controle do câncer de 
mama, condizentes com a nossa realidade. Estudos mostram que os 
diagnósticos precoces geram condições de tratamentos eficazes para 
os pacientes com câncer, pois podemos salvar muitas vidas, de uma 
maneira muito simples, ou seja, diagnosticando precocemente. 

O diagnóstico precoce se faz necessário, uma vez que o câncer é 
uma doença com localização e aspectos clínicos patológicos 
múltiplos, sem sintomas ou sinais que permitam fácil detecção. 
Atualmente, possuímos métodos de diagnósticos modernos e 
precisos. Então, me pergunto: Por que deixar tanto sofrimento e tantas 
mortes acontecerem, se podemos colocar à disposição da população 
tais métodos? 

O câncer de próstata, segundo estatísticas, atingirá 1/3 de todos os 
homens com idade acima de 50 anos. Por isso é que propus, no 
projeto de Lei no 567/2003, que se faça a divulgação desse tipo 
específico de mal, bem como a realização de exames gratuitos que 
mensurem o antígeno prostático específico, chamado PSA, tipo de 
substância que aumenta quando há um aumento da próstata. Nesse 
caso, temos duas possibilidades: câncer ou hiperplasia benigna. 

O que proponho é a conscientização dos homens para os sintomas 
desse tipo de câncer, quais sejam: dificuldades para urinar, dor e 
aumento da vontade de urinar, o que leva a pessoa a se levantar à 
noite. Essa conscientização visa minimizar o preconceito que não 
deixa muitos homens fazerem tão importantes exames, por terem 
preconceitos e tabus com relação aos exames clínicos e físicos que 
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acontecem nessas condições. 

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres 
brasileiras, chegando a ocasionar 7.000 óbitos por ano, _em nosso 
País. Os programas até agora criados para preveni-lo visam 
conscientizar as mulheres do risco dessa doença e ensinar o método 
adequado para fazerem o auto-exame. Porém, em tais campanhas, 
tão divulgadas em nosso País, encontramos uma dificuldade muito 
grande, porque, quando essas mulheres detectam um nódulo, um 
tumor nas suas mamas, imediatamente ficam apavoradas. 

As mulheres que têm condições e recursos vão ao médico, 
procuram diagnóstico e tratamento. Porém, aquelas de menor poder 
aquisitivo, carentes, não informadas pelas campanhas sobre como 
proceder no caso de tumor nas mamas, desesperam-se. Acabam não 
se tratando ou não tendo um caminho a seguir, pois a logística dessa 
campanha não foi informada. 

Outro aspecto das campanhas de prevenção do câncer de mama é 
que sempre foram baseadas exclusivamente no exame da 
mamografia. O procedimento é correto. A mamografia é um exame de 
muita validade. Detecta tumores ainda em milímetros, cujo tratamento 
leva à cura em quase 1 00% dos casos. 

Entretanto, só em Minas Gerais precisaríamos de 2 milhões de 
mamografias para fazermos o exame rotineiro e periódico, uma vez 
por ano. Porém, temos pouco mais de 200 mil tomografias 
disponíveis, ou seja, em todo o País, não temos 2 milhões de 
tomografias. 

É ilusório pensar que, por meio das mamografias, evitaremos que 
seja colocada em risco a vida. Propomos, de acordo com a Sociedade 
Brasileira de Mastologia, que se faça um controle do câncer de mama, 
pois podemos detectar tumores com 2 ou 3cm por meio de exames 
físicos e clínicos. O tumor com 2cm pode ser detectado pelo médico 
experiente por meio de apalpação, e ser curado em até 90% dos 
casos. Um tumor de 3cm pode ser curado em até 80% dos casos. 

O Deputado Wanderley Ávila (em aparte)*- Deputado Fahim Sawan, 
associo-me a V. Exa. em seu pronunciamento. Estarei com V. Exa. na 
divulgação desse projeto de lei. Como advogado e professor, fiquei 
alarmado com uma estatística apresentada pelo "Estado de Minas", há 
dois meses. 
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Por ter uma irmã portadora de câncer de intestino, conversei com 

profissionais da área médica, que constataram algo simples. Quero 
associar-me a V. Exa. e apresentar projeto de lei para detectar o 
câncer de intestino com exame simples, que não acrescentará um 
centavo sequer ao preço do exame de fezes parasitológico, de 
pesquisa de sangue oculto. Tenho certeza de que, com a simplicidade 
do projeto e do exame, muitas vidas serão salvas. Cumprimento V. 
Exa. pela clarividência ao apresentar esse projeto de lei. Obrigado. 

O Deputado Fahim Sawan - Deputado Wanderley Ávila, fico muito 
feliz com o seu posicionamento, porque esses três tipos de câncer 
tiram a vida de muitos brasileiros. Para se ter idéia, 19 mil pessoas 
morrem anualmente no Brasil por causa do câncer de intestino. Com 
muita satisfação, associo-me a V. Exa. para lutarmos em prol desse 
projeto. 

Nesse ponto, deparamos com outro problema: como conseguir 
verba para contratar profissionais da área de saúde capacitados a 
fazer esse exame clínico? A resposta para essa indagação está no 
PSF, do Governo Federal, que tem assistido a população mais 
carente. Devemos capacitar os profissionais, tornando-os aptos a 
detectar os cânceres de mama, de próstata e de intestino. 

Temos exemplos de cidades, como a minha querida Uberaba, onde 
existem 42 PSFs instalados, que atendem 56% da população. O ideal 
seria 70%, mas 56% é muito bom, porque cobre a população da 
periferia. 

Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Fahim Sawan, 
cumprimento-o não só pelo pronunciamento, mas também pela 
preocupação com um tema tão importante. A lei que dispõe sobre a 
prevenção do câncer de mama propiciou o atendimento de milhares 
de mulheres. Muitas vezes, medidas simples, como a sugerida por y. 
Exa., que não demandam custos, são de extrema importância. As 
vezes, falta iniciativa do Poder Executivo para tomar atitudes dessa 
natureza. Se o auto-exame tornar-se um hábito e o Poder Executivo 
contribuir, muitas vidas serão salvas. 

Coloco à disposição o trabalho e a experiência de tantos anos, para 
que esta Casa, motivando principalmente o Executivo, elabore um 
modelo de atendimento simples, barato e eficaz. 

O Deputado Fahim Sawan - Deputado Carlos Pimenta, tive a 

~------------~--------------~ 



155 
oportunidade de ler o projeto de lei e a fita'gravada da reunião da 
Comissão de Saúde, da qual V. Exa. fazia parte, com a participação 
da Sociedade Brasileira de Mastologia. Baseado nisso, estou 
apresentando esse requerimento, a fim de que seja feita uma 
campanha enfatizando não somente a mamografia, mas também os 
exames clínico e físico. Seria ideal se pudéssemos ter 2.400 exames 
disponíveis. Como isso é impossível, não estamos detectando 
tumores em milímetros, mas podemos detectá-los em centímetros e 
ainda assim curar 90% da população feminina do Estado. 

Por tudo isso, não podemos ficar passivos diante de tantas mortes 
geradas por uma só doença. Peço-lhes que não nos deixemos vencer. 
O controle está em nossas mãos. Conto com o apoio de cada um para 
livrar nossa população de tanta dor. Costumam dizer que os médicos 
salvam vidas, mas nós, Deputados, médicos ou não, nesse caso 
específico do câncer, também temos a oportunidade de salvá-las. Ao 
falar em exames, saúde gratuita, remeto meu pensamento ao SUS, 
que comemorou 15 anos de funcionamento. O Senador Eduardo 
Azeredo abordou o tema em belo discurso, relatando os desafios para 
tornar ainda melhor esse sistema, concluindo que a melhora só será 
possível se houver destinação de mais recursos, vigilância e controle 
do SUS. 

O benefício gerado pela Emenda no 29, de 2000, que agilizou a 
operacionalização do SUS, dotando suas ações de caráter mais 
descentralizado, vinculou recursos orçamentárior ,...1ara a saúde nos 
três níveis de Governo. De acordo com e.:...;;a proposição, a 
porcentagem orçamentária a ser aplicada pelos Estados na área da 
saúde aumentaria progressivamente. 

Porém, apesar da lei, esses objetivos não foram totalmente 
cumpridos na gestão que antecedeu a atual. No ano de 2000, a lei foi 
devidamente cumprida, tendo o ex-Governador aplicado 7% do 
orçamento na saúde. Em 2001, contudo, apesar das promessas, não 
houve repasse do valor de 8,25%, ficando uma dívida de 
R$350.000.000,00, com a transformação dessa obrigação em restos a 
pagar. Em 2002, também não fÇ>i cumprido o percentual de 9%, 
faltando R$400.000.000,00 e os restos a pagar. Questiona-se como 
pagar o percentual referente ao corrente ano e deixar as percentagens 
passadas em aberto. 
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Por fim, verifiquei que, nesta Casa, desempenhamos um trabalho 

sério, observando os valores individuais de cada Deputado, com os 
quais tenho aprendido muito. O que o povo deseja de nós são ações 
concretas que possam minorar seu sofrimento e melhorar suas 
condições de vida. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, 

público das galerias, colegas servidores, telespectadores da TV 
Assembléia, o assunto que nos traz hoje à tribuna diz respeito à 
recomposição da Frente Parlamentar do Cooperativismo 
FRENCOOP. A cada legislatura, com a saída de alguns colegas, as 
bancadas se renovam. Queremos dar uma visão do significado dessa 
Frente, instalada nesta Casa, para que os parlamentares possam 
avaliar e aderir livremente a esse trabalho, ajudando-nos nessa 
empreitada importante do desenvolvimento das cooperativas no País 
e especialmente no Estado. 

O desenvolvimento e a oportunidade conferidos a cada cidadão têm 
origem na educação e na formação da mão-de-obra. Mas a 
organização da sociedade é fundamental. Presenciamos, com muita 
alegria, grande evolução nesse aspecto, através da criação de novas 
associações, como as de bairro, de produtores rurais, sindicatos 
patronais e dos trabalhadores, clubes de serviço, ONGs e 
cooperativas. Conceituando, cooperativa é uma organização de 
pessoas que se unem para produzir algum bem ou serviço. Portanto, 
trata-se de entidade econômica, mas com atuação justa, norteada por 
valores e princípios, como democracia, igualdade, eqüidade, 
solidariedade, honestidade, transparência e, evidentemente, 
responsabilidade social. 

Há 13 ramos de cooperativismo no Brasil: agropecuano, o mais 
tradicional; crédito; consumo; educação; habitação; infra-estrutura, 
principalmente na área da eletrificação rural; mineração; saúde; 
trabalho; transporte; turismo; produção; e cooperativas especiais. 
Ultimamente, estão em evidência cooperativas sociais: dos surdos, 
dos catadores de papel etc. 

A organização das cooperativas é mundial e é chamada Aliança 
Cooperativa Internacional, cujo último Presidente foi o atual Ministro 
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da Agricultura, Roberto Rodrigues. Há, também, a Organização das 
Cooperativas das Américas - OCA -, a Organização das Cooperativas 
do Brasil e Organizações das Cooperativas dos Estados - OCEs -, 
representada pela OCEMG em Minas. 

A maior ONG do mundo é o cooperativismo, com 800 milhões de 
cooperados. Se houver três pessoas envolvidas com cada cooperado, 
somam 2 bilhões e 400 milhões de pessoas, 40% da população 
mundial. Ao dizer que cooperativa é uma organização social, que tem 
como princípios a eqüidade e a solidariedade, poderíamos pensar que 
nos EUA ou na Europa não existem cooperativas. Mas 35% dos 
americanos e 45% dos europeus estão ligados a algum tipo de 
cooperativa. No Brasil, apenas 4% da população são cooperados. Se 
considerarmos que Europa, EUA, Canadá e Japão são países 
desenvolvidos, onde a cooperação é uma ferramenta importante, 
podemos inferir que o Brasil está atrasado, talvez por falta de 
organização e cooperativismo da sociedade para alavancar o 
desenvolvimento do País. Há regiões da Europa em que 90% da 
população é cooperativada. No Brasil há 6 milhões de cooperados, e 
se considerarmos três pessoas envolvidas com cada cooperado, 
somam 18 milhões, 1 O% da população. São 8 mil cooperativas 
instaladas, 170 mil empregos diretos, 6% do PIB nacional, 1 bilhão de 
dólares por ano em exportações. Em Minas Gerais há 600 mil 
cooperados que, multiplicados por três, somam 1 milhão e 300 mil 
pessoas alojadas em 900 cooperativas. Como exemplos concretos 
dos tipos de cooperativas, cito a ltambé, cooperativa de leite; a 
COFAL, cooperativa de crédito; a Cooperativa de Crédito da Polícia 
Militar do Estado; a UNIMED, cooperativa de saúde; e inúmeras 
cooperativas sociais. 

O Presidente Lula recomendou ao Ministro da Agricultura, Roberto 
Rodrigues, que desenvolva o agronegócio e faça do Brasil o país mais 
cooperativo do mundo. Realmente é um desafio do qual não sabemos 
se daremos conta em curto espaço de tempo, mas concordamos 
plenamente com essa recomendação. 

O Governador Aécio Neves, no seu programa de Governo, disse 
que incentivará o cooperativismo no Estado. Se pegarmos as 
Constituições Federal e Estadual, veremos que o povo deseja o 
incentivo ao desenvolvimento do cooperativismo. Mas a legislação é 
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bastante precária. As cooperativas não são' obrigadas a recolher o 
PIS-COFINS, mas, infelizmente, a voracidade do Governo Federal faz 
com que recolham. Hoje, há processo judicial na ordem de 
R$3.000.000.000,00. Isso é lamentável. Governo que diz incentivar o 
cooperativismo fora da lei massacra as cooperativas. 

Temos, na Assembléia Legislativa, projeto de lei, que está na 
Comissão de Constituição e Justiça. No projeto não há nada inédito. É 
cópia do que acontece no Rio Grande do Sul, Estado que mais 
incentiva o cooperativismo. Esperamos o apoio e a adesão dos 
companheiros, para que tenhamos uma lei que incentive o 
cooperativismo no Estado. 

Temos a Frente Parlamentar do Cooperativismo que envolve a 
Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, com mais de 200 
parlamentares defendendo os direitos do cooperativismo. Temos 
também as frentes parlamentares estaduais. Minas Gerais foi a 
pioneira. Hoje temos as frentes do Rio Grande do Sul, de Santa 
Catarina, Goiás, Distrito Federal, Pernambuco e Espírito Santo. São 
várias frentes que se espalham pelo Brasil, sustentando politicamente 
o desenvolvimento do cooperativismo. 

Várias frentes municipais estão sendo constituídas nas Câmaras de 
Vereadores. A Câmara nos informou, oficialmente, a instalação da 
Frente Parlamentar do Cooperativismo de Uberlândia, que tem no 
mínimo 40 cooperativas, de todos os ramos. 

A frente mi~eira foi criada em 1997, por iniciat~? da Organização 
das Cooperatrvas do Estado de Minas Gerais - GCEMG -, pelo seu 
Presidente à época, Sr. Alfeu Silva Mendes, juntamente com o 
Deputado Romeu Queiroz, Presidente desta Casa àquela época. O 
Sr. Alfeu Silva Mendes precisava do parlamento e sempre nos pedia 
socorro. Na sua idéia, precisava interagir com o parlamento mineiro. 
Assim, criou-se a Frente Parlamentar de Cooperativismo, com a livre 
adesão de 50 parlamentares, pois essa adesão é de iniciativa própria. 

Neste momento, ocupo a Presidência da FRENCOOP. Há também a 
figura do Coordenador, que era o Deputado Ivo José, que infelizmente 
nos deixou e está na Câmara Federal. Há também seis setores: 
agropecuário, que era coordenado pelo ex-Deputado João Batista de 
Oliveira; crédito, coordenado pelo Deputado José Henrique; trabalho, 
pelo Deputado Mauro Lobo; educação, pelo Deputado Dalmo Ribeiro 
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Como resultado da atuação da FRENCOOP, fizemos grande 
divulgação, como um seminário em 2001, sobre o cooperativismo no 
País. Vários projetos foram aprovados, entre eles, um do Deputado 
Durval Ângelo, que permite aos servidores públicos optarem pelo 
recebimento por intermédio de cooperativas de crédito. A COFAL faz 
pagamento aos servidores públicos. Há acordo do Governo com o ltaú 
por cinco anos. A cooperativa pode ajudar os servidores que recebem 
seus proventos em outras cidades. Vários projetos tramitaram nesta 
Casa em favor do desenvolvimento do cooperativismo. Como 
exemplos, tivemos projetos dos Deputados Agostinho Patrús, Ajalmar 
Silva e nosso, prorrogando o parcelamento de dívidas de 
cooperativas, retirando juros de mora, de revalidação, etc. 

A Clarice, na entrada do Plenário, facilitará a adesão dos Deputados 
que queiram participar da frente parlamentar, apoiando o 
desenvolvimento do cooperativismo. Em pesquisa recente com os 
novos Deputados, 70% conhecem o cooperativismo; os ramos mais 
votados foram o crédito agropecuário e o de saúde; 42% são 
cooperados e 12%, dirigentes ou ex-dirigentes; 48% já ouviram falar 
no FRENCOOP e 94% se interessam em interagir na FRENCOOP. 

Todos os que entendem a filosofia cooperativista, que pode optar 
pela remuneração mensal, procurem a Clarice. Juntos construiremos 
um cooperativismo mais pujante e forte. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Sras. e Srs. Deputados, imprensa, TV 

Assembléia, público das galerias, chamo a atenção para o fato de 
que, contrariando a expressão popular, nem toda CPI acaba em pizza. 
Como resultado da CPI da Mineração Morro Velho, da qual fui relator, 
entre várias ações, sugerimos a criação de órgão responsável pelo 
diagnóstico e tratamento de doenças profissionais. 

Inaugurado em 7/5/2003 pela Anglogold-Morro Velho, em Nova 
Lima, o Centro de Referência em Pneumologia, especializado no 
tratamento de doenças pulmonares em geral, sem nenhum custo ao 
ex-trabalhador da Morro Velho, atende também a pessoas da 
comunidade por meio de convênios. Localizado em área anexa à 
Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, cuida da silicose e 
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de doenças correlacionadas dos ex-trabalhadores. 

Esse Centro, no final do ano passado, começou a funcionar 
provisoriamente em outra área do hospital. Além disso, iniciou-se o 
cadastramento dos ex-trabalhadores, abrangendo mais de 500 
pessoas, que necessitavam de tratamento médico, epidemiológico, 
social e psicológico. 

Durante dois anos e três meses, fui residente naquele hospital. 
Manifesto meu carinho e respeito pelo atual Presidente, Pe. João 
Marc~lino, e pelos funcionários que realizam esforços sérios e 
profissionais. Estou feliz, pois sei que o nosso trabalho parlamentar 
surtiu grande efeito juntamente à diretoria, ao Presidente da 
Mineração Anglogold-Morro Velho, Roberto Carvalho Silva, que 
aceitou o compromisso de criar esse centro, e ao Prefeito de Nova 
Lima, Vitor Penido, que apoiou a iniciativa. Atualmente, o Centro de 
Referência está pronto. Quando a situação exigir cobranças deste 
parlamento, cobraremos. Se tivermos resultados, elogiaremos. 

Nova Lima galga os degraus do desenvolvimento, pensando ainda 
mais em sua gente, em seus trabalhadores e no futuro das crianças. 
Além disso, é exemplo no País, para que os trabalhadores de suas 
minas conservem a esperança de um mundo melhor, chama que se 
renovará a cada dia, conforme acontece agora. 

Sinto-me alegre em ter participado da CPI. Naquela época, 
cobramos da diretoria da mineradora benefícios aos pacientes com 
silicose, doença crônica, sem cura. Para nossa felicidade, fomos 
atendidos. Além disso, foi um trabalho da Assembléia, por meio de 
CPI, que fiscalizou e levantou todo o trabalho. Há mais de cinco anos, 
na Mineração Morro Velho, não acontece um caso novo de silicose, 
porque se tomaram todos os cuidados preventivos. Para os que ainda 
hoje sofrem as conseqüências dessa doença, há o Centro de 
Referência, que realizou convênio de pesquisa com a UFMG. 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Dout~r Viana, 
cumprimento-o por trazer assunto da mais alta importância. As vezes 
o trabalho do parlamentar em CPI é mal interpretado e criticado. 
Como V. Exa. disse, normalmente acaba em pizza. 

Tive o privilégio de também participar dessa CPI e a oportunidade 
de conhecer melhor o problema sério que é a silicose. V. Exa., como 
médico, que teve a oportunidade de clinicar em Nova Lima, conhece 
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bem o transtorno dessa doença para o paciente e a família. 
Quando iniciamos o trabalho, procurando conhecer os problemas, 
visitamos várias vezes a Usina de Morro Velho. Naquela época, 
constamos que o problema não era atual, mas se referia 
principalmente às doenças do passado. A mineradora, por meio de 
sua diretoria e do Presidente Roberto Carvalho, tomou todas as 
providências para evitar a ocorrência de novas doenças. 

Mesmo assim, pelo empenho e pelo trabalho da CPI, houve o 
reconhecimento por parte daquela instituição da necessidade de se 
instalar um centro de referência em pneumologia, para que os 
cidadãos de Nova Lima, principalmente os portadores de silicose, 
tivessem a oportunidade de ser acompanhados no seu dia-a-dia. O 
senhor lembrou muito bem, e é um dever nosso trazer para esta Casa 
os resultados de uma CPI, para conhecimento da opinião pública. 
Nesse caso específico ganhou a comunidade de Nova Lima e a 
Assembléia Legislativa, que exerceu seu papel. Mas o maior 
beneficiado será a comunidade de Nova Lima. Tivemos a 
oportunidade de participar das festividades de inauguração daquele 
hospital e de constatar sua importância para a comunidade de Nova 
Lima. Neste momento temos que parabenizar os trabalhos da CPI e a 
direção da Anglogold, na pessoa de do seu Presidente, Dr. Roberto 
Carvalho, que teve a sensibilidade de atender ao apelo dessa CPI, 
solicitando que se implantasse ali esse centro de referência. Mais uma 
vez, Deputado Doutor Viana, meus parabéns pela oportunidade de 
trazer, nesta tarde, um assunto tão importante não só para a 
comunidade de Nova Lima, mas também para todos nós. Muito 
obrigado pelo aparte. 

O Deputado Doutor Viana* - Obrigado, nobre Deputado Fábio 
A velar. 

Outro assunto importante que desejo abordar é que amanhã, dia 5 
de junho, quando se comemora o Dia da Ecologia e o Dia Mundial do 
Meio Ambiente, entristece-me pensar que não temos muitas vitórias a 
celebrar, apesar de nossos órgãos de proteção ao meio ambiente 
estarem desenvolvendo persistentes trabalhos em defesa de nosso 
Estado. A degradação ambiental continua atingindo nossas portas. 

Quero fazer aqui um pedido, apesar de ter conhecimento de que na 
sexta-feira haverá uma reunião neste sentido, aos proprietários da 
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Indústria Cataguazes de Papel Ltda, ao Ministério Público Estadual 
e à Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - para que 
apressem as medidas previstas no termo de ajustamento de conduta 
ambiental com vistas à recuperação imediata do solo da região de 
Cataguases, nas áreas atingidas pelos resíduos químicos que 
vazaram do reservatório daquela empresa, após grave acidente 
ocorrido em 29 de março deste ano, considerado um dos maiores 
desastres ecológicos ocorridos no Brasil. Os produtos químicos 
atingiram o córrego do Cágado - que continua interditado até para a 
lavoura -, afluente do rio Pomba, e avançaram até a bacia de Campos, 
no Rio de Janeiro. Os resíduos foram poluindo e contaminando esse 
córrego, esse rio e, finalmente, a bacia de Campos. Relatórios do IMA, 
apesar de não conclusivos, apontaram alterações químicas no solo 
das áreas atingidas, que comprometem a atividade agrícola. Acabei 
de apresentar à Comissão de Saúde um requerimento para que fosse 
solicitado à Secretaria de Saúde o envio de algum técnico competente 
para pesquisar as possibilidades de agressão à saúde das pessoas 
ribeirinhas daquele córrego do rio Pomba. Não podemos deixar que as 
pessoas se contaminem para depois tomarmos atitudes. 

Assim como nos preocupamos com a lavoura, com algumas aves ou 
pequenos animais que vierem a morrer, muito mais temos que nos 
preocupar com as vidas humanas. Como médico, acho que temos que 
prevenir, porque isso é fundamental no nosso trabalho. Os produtores 
rurais da região estão sendo penalizados, não importando o tamanho 
da sua plantação. Como Presidente da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial desta Casa, sinto-me no dever de fazer 
este apelo principalmente após a discussão do assunto na última 
reunião da Comissão na tarde de ontem. 

O requerimento foi feito pelo Deputado Biel Rocha. Debatemos com 
lideranças sobre essa questão e cobramos dos órgãos responsáveis 
esse ajustamento o mais rápido possível, para revermos os prejuízos 
causados aos produtores rurais, principalmente daquela região. 
Solicitaremos, mediante a Comissão de Saúde, empenho de técnicos 
da saúde para que pesquisem a possibilidade de haver contaminação 
e uma situação de toxidade para as pessoas que vivem próximas ao 
Córrego do Cágado e ao Rio Pomba, na região de Cataguases. 

Os produtores rurais e o meio ambiente da região de Cataguases 
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não podem mais esperar. Fica este alerta com relação à situação 
que ainda é preocupante, apesar de o Governo do Estado, o CEDEC 
e a própria FEAM terem tomado as providências iniciais. É necessário 
ainda que se cobrem dos órgãos responsáveis atitudes mais 
concretas, porque o prejuízo já aconteceu exatamente por não termos 
um serviço de vigilância adeqüado que prevenisse esse desastre 
ecológico tão grave. 

Agradeço, mais uma vez, ao Presidente da Mineração Morro Velho, 
Dr. Roberto Carvalho Silva, ao Prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, e 
ao Pe. João Marcelino, do Hospital N. Sra. de Lourdes, que, numa 
parceria importante, resgataram para os portadores de silicose a 
construção do Centro de Referência Pulmonar, que servirá a esse 
grupo de ex-trabalhadores adoentados e a outros que vierem a 
apresentar não só a silicose, como qualquer doença pulmonar. Muito 
obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, povo 

de Minas Gerais, todo ano para que se possa exercer qualquer 
atividade no Estado e, de maneira especial, nas regiões do Norte de 
Minas, dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, no combate aos 
efeitos da seca, já é praxe, na Casa, a proposta - e vamos propor hoje 
- de criar uma comissão especial para acompanhar as ações dos 
Governos do Estado e Federal. O ideal seria que essa comissão se 
tornasse permanente. Este ano, temos em funcionamento a Secretaria 
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri e o Norte de Minas. É importante haver uma comissão que 
acompanhe o trabalho dessa Secretaria, tão bem desenvolvido pela 
Deputada Elbe Brandão. Estamos aguardando apenas oportunidade 
para propormos a sua criação, uma vez que a iniciativa deve ser da 
Mesa da Assembléia, conforme dispõe o Regimento Interno. Enquanto 
não temos condições de propô-la, requeremos a constituição de uma 
comissão especial, cujos trabalhos deverão ter início neste mês e se 
estenderão até outubro ou novembro, quando haverá chuvas nessas 
regiões. Enquanto isso, resta-nos apenas desenvolver ações e tentar 
sensibilizar o Governo do Estado e o Governo Federal. Para tanto, 
gostaria de fazer a leitura do plano estadual emergencial elaborado 
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pelo Cel. James Ferreira Santos, Chefe de Gabinete Militar do 
Governador e Coordenador Estadual da Defesa Civil, e pelo Ten.-Cel. 
José Geraldo de Azevedo Lima, Secretário Executivo da CEDEC e 
também pertencente ao Gabinete Militar do Governador. Esse 
documento foi entregue ao Presidente da República no princípio deste 
mês pelo Governador Aécio Neves e tem o seguinte teor: "Plano 
Estadual Emergencial de Combate aos Efeitos da Seca - 2003. 

O período de estiagem no Estado de Minas Gerais inicia-se no mês 
de maio e termina no mês de outubro. 

A análise climatológica conclui que, dentro da região Sudeste, o 
Estado de Minas Gerais será o mais atingido, com padrões mínimos 
inferiores a 1 Omm de chuva por mês, além de temperaturas altas, 
conforme a média histórica no Estado. 

Em Minas Gerais, todos os anos, 165 municípios da região Norte e 
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri sofrem com o desastre da 
seca. 

No ano de 2002, todos esses municípios tiveram reconhecido pelo 
Governo Federal "estado de calamidade pública", em decorrência da 
seca. Neste ano, 75 municípios já declararam "situação de 
anormalidade", sendo 26 em "estado de calamidade pública" e 49 em 
"situação de emergência", devido aos danos da seca, que já começou. 

Para fazer frente a esse desastre, os municípios necessitam das 
seguintes ações emergenciais: perfuração e equipagem de 800 poços 
artesianos, fornecimento de material para equipar 412 poços 
artesianos já perfurados e eletrificação de 268 poços". 

Temos em Minas poços que foram perfurados nos anos anteriores e 
que não possuem nenhum tipo de equipamento: bomba para retirar 
água do subsolo, caixa-d'água ou rede de distribuição. No entanto, o 
mais triste é a população saber que há água em abundância em um 
poço perfurado, mas não ter acesso a ela. "O atendimento na íntegra 
das necessidades apresentadas pelos municípios custará aos cofres 
públicos valor estimado de R$37.312.000,00. 

O plano requer também a liberação de recursos no valor de 
R$6.000.000,00, para a execução do sistema simplificado de 
abastecimento de água que acarretará a aquisição de tubos de PVC, 
conexões e torneiras, garantindo o abastecimento a 68 mil famílias. 

O referido plano já foi entregue, em mãos, ao Presidente Lula, no 
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final de maio, pelo Governador Aécio Neves. 

Prevê-se ainda o retorno do programa de abastecimento de água 
por caminhões-pipa- convênio com a COPASA -, para o atendimento 
a 165 municípios. Apresentou-se a necessidade de 253 caminhões-
pipa, no valor de R$5.060.000,00. 

Esses são os três itens que compõem o programa de abastecimento 
de água nesse período. Além de atender emergencialmente aos 165 
municípios, essas ações irão solucionar o problema, já que, depois de 
perfurar e equipar o poço artesiano e fazer a distribuição da água para 
as casas, não precisaremos repetir esse procedimento no próximo 
ano. 

A bancada de Deputados do Norte de Minas - Deputados Arlen 
Santiago, Gil Pereira, Ana Maria, Doutor Viana, Wanderley Ávila e eu -
tem procurado fazer um trabalho conjunto e promover uma ação 
integrada, forte e objetiva, para lutar por esses três itens. Já 
estivemos, várias vezes, com o Governador Aécio Neves e, amanhã, 
na parte da manhã, estaremos com os técnicos do Ministério da 
Integração e, se possível, com o Ministro Ciro Gomes, a fim de cobrar 
essas ações. 

Trabalhamos também com o item alimentação, pois esse é um 
programa emergencial. O povo precisa de água, mas também precisa 
de alimentos, uma vez que basicamente 60% da safra norte-mineira 
está seriamente comprometida. Nesse item alimentação, solicitaremos 
fornecimento de cestas básicas em caráter emergencial para o 
atendimento de 2.597.991 pessoas que sofrem com o desastre da 
seca. E, para consolidação do plano, há a necessidade de se 
gastarem R$4.377.000,00, para aquisição de 33.670 cestas básicas 
por mês, por um período de cinco meses, de junho a outubro. 

No item agricultura, estamos solicitando aquisição e distribuição de 
sementes de milho, feijão, arroz, mamona e algodão para distribuição 
aos pequenos agricultores de subsistência, conforme dados a serem 
levantados - e já estão prontos - pela EMATER durante o período de 
estiagem, no valor de R$1.000.000,00. 

Além disso, temos três outros programas: a inclusão dos 165 
municípios mineiros do Norte de Minas, vale do Jequitinhonha e vale 
do Mucuri, que correspondem à Área Mineira da ADENE no Programa 
Fome Zero - neste momento, estamos tendo, no Palácio da Liberdade, 
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a assinatura de convênios com 38 municípios, entre os 165 que 
precisam -; o retorno do Programa Bolsa Renda, que até o mês de 
março atendia aos 165 municípios mineiros da Área Mineira da. 
ADENE com 258.047 bolsas, totalizando a entrada de R$7.741.41 0,00 
para a região carente; e a extensão do Programa Seguro Safra para. 
todos os 165 municípios da Área Mineira da ADENE. 

Essas ações minimizarão bastante o sofrimento de milhões de 
pessoas nesse período de estiagem. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Carlos 
Pimenta, este é um bom momento para abordar esse tema. A equipe 
do Governador Aécio Neves procedeu a um levantamento muito bom 
por meio do CEDEC. A situação é dramática e desesperadora. Foram 
perfurados 400 poços artesianos, e a população está bebendo água. 
de péssima qualidade, o que tem ocasionado um alto índice de 
mortalidade infantil. Não temos uma parcela desse recurso, 
R$7.000.000,00, que poderia equipar os poços e melhorar a situação. 
Pedimos ao Presidente da COPASA que renove o PERPART. E a. 
Secretária Maria Emília também recebeu esse documento. O senhor 
estará em Brasília, com o Ministro Ciro Gomes, para buscar esses 
recursos. Esperamos que o Governo do Estado avalie um convênio 
com a COPASA, para que inicie esse programa, equipando e levando 
caminhões-pipa para as regiões. Senão, esse programa emergencial 
de combate à seca terá de mudar de nome. Enquanto as barragens e 
os poços não estiverem funcionando, esse plano não será 
emergencial. Muito obrigado. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - É fundamental que nos 
preocupemos com essa região. É inadmissível as pessoas não terem 
acesso à água, que deveria ser um direito de todos. Esperamos que 
isso sirva de reflexão, independentemente de partido. Temos de rever 
as responsabilidades dos entes da Federação. V. Exas. levantaram as 
necessidades da região e trouxeram esse pleito ao Governo do 
Estado, para que o Governador reivindique ao Presidente da 
República. Não é hora de encaminharmos todos os problemas ao 
Presidente, temos de cobrar ações do Governador e dos Prefeitos. 
Temos de trabalhar em conjunto, para atender às necessidades 
prementes dessa região. Temos de nos unir para cobrar do Governo 
do Estado uma solução para essa questão. 
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O Deputado Carlos Pimenta - O senhor tém toda a razão, mas a 

questão não se restringe a isso. Temos de assumir as 
responsabilidades. Estaremos com o Ministro Ciro Gomes, para que 
tome conhecimento de que temos de dar-nos as mãos. O recurso 
pode vir de qualquer lugar. Não estamos discutindo essa questão da 
cobrança, ou seja, se devemos cobrar do Presidente, do Governador 
ou de . quem quer que seja. Precisamos desses recursos. Se o 
Presidente disser que contribuirá com a metade, será ótimo. O 
Governador Aécio Neves não deixará que a população passe por 
tanta necessidade e que essa seca chegue a extremos, como 
estamos prevendo. Somente quem vive na região pode avaliar o 
sofrimento e o drama de ver a família tomando água barrenta e 
contaminada ao lado de um poço artesiano não equipado. 

Cobraremos de quem quer que seja uma solução: de Aécio Neves e 
de Lula. Os Prefeitos, coitados, como se diz no Norte, estão vendendo 
o almoço para comprar o jantar. Com certeza, o Governo do Estado 
não se furtará ao compromisso de ajudar o Norte de Minas, o 
Jequitinhonha e o Mucuri, séria e permanentemente, e não 
demagógica e esporadicamente. Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
2a Parte (Ordem do Dia) 

1 a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Leonídio Bouças) - r.:..1o havendo outros 
oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Part8 da reunião, com a 
1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da 
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. O Deputado Jayro Lessa formalizou a seguinte 
questão de ordem. (-Lê:) 

"Questão de Ordem 
Sr. Presidente, muito me espantou saber que o Projeto de Lei no 

393/2003, de minha autoria, que estabelece normas para a concessão 
de serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, 
tenha sido retirado de tramitação por estar anexado ao Projeto de Lei 
no 28/2003, do Deputado Leonardo Moreira. Se o Regimento Interno 
desta Casa, em seu art. 285, coloca como prerrogativa exclusiva do 
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autor a retirada de tramitação de proposição, como se explica a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei no 393, de minha autoria? A 
anexação este parlamentar compreende e aceita, haja vista que o 
Regimento Interno, em seu art. 173, § 2°, é claro: "Verificada, durante 
a tramitação, identidade ou semelhança, as proposições posteriores 
serão anexadas, por determinação do Presidente da Assembléia, de 
ofício ou a requerimento, à primeira proposição apresentada, que 
prevalecerá, salvo no caso de iniciativa privativa." Se o autor do 
Projeto de Lei n° 28/2003 retirou de tramitação sua matéria, 
regimentalmente apoiado, tudo bem. Porém, não se pode aceitar que 
este parlamentar fique prejudicado. Sr. Presidente, gostaria que essa 
decisão fosse revista. Matérias anexadas não podem ficar 
prejudicadas. Muito Obrigado". 

O Sr. Presidente - A Presidência vai ler decisão proferida pelo 
Presidente desta Casa.(- Lê:) 

"DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 12 
Inteligência do § 2° do art. 173 do Regimento Interno na apreciação 

de proposições anexadas. 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XV do 

art. 82 do Regimento Interno, e considerando 
que o autor tem a prerrogativa da retirada de tramitação da 

proposição por ele apresentada; 
que as proposições anexadas podem ser mais abrangentes que a 

proposição principal ou abordar o assunto de maneira distinta; 
que a proposição, ao ser anexada a outra, deixa de ser apreciada 

pela Assembléia; 
que a proposição principal, ao ser retirada de tramitação pelo autor 

ou ser considerada inconstitucional pelo Plenário, provoca o 
arquivamento das proposições a ela anexadas, o que, muitas vezes, 
resulta em prejuízo para o processo legislativo; 

que nosso Diploma Regimental prevê, em seu art. 316, seja aplicado 
o Regimento Interno da Câmara dos Deputados nas matérias em que 
for omissa, decide que: 

1) a partir desta data, cada comissão, ao emitir seu parecer sobre a 
proposição principal, deve pronunciar-se em relação a todas as 
proposições apensadas; 

2) quando a proposição principal for retirada de tramitação pelo 

L....-----0----' 



169 
autor, as proposições a ela apensadas continuarão a tramitar do 
ponto em que estavam quando da anexação, prevalecendo a mais 
antiga, salvo no caso de iniciativa privativa; 

3) quando a proposição principal for considerada inconstitucional 
pelo Plenário, será adotado o procedimento previsto no item anterior 
para as proposições a ela apensadas, desde que estas não 
contenham o mesmo vício de inconstitucionalidade. 

Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
MaL,Jri Torres, Presidente". 

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

e considerando o disposto na Decisão Normativa da Presidência no 8, 
determina a anexação dos Projetos de Lei n°s 691 e 764/2003, dos 
Deputados Ricardo Duarte e Durval Ângelo, respectivamente, ao 
Projeto de Lei no 474/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, por 
guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Leonídio Bouças, no exercício da Presidência. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 

nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos n°s 821/2003, da Comissão de Meio Ambiente, e 822 
a 832/2003, da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do 
art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Segurança Pública - aprovação, na 9a Reunião Extraordinária, dos 
Projetos de Lei n°s 471/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
487/2003, do Deputado Antônio Júlio, e dos Requerimentos nos 715 e 
743/2003, do Deputado Leonardo Moreira, 728/2003, do Deputado 
Paulo Cesar, 730 e 731/2003, da Comissão de Direitos Humanos, 
740/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, 741/2003, do Deputado 
Domingos Sávio, e 7 42/2003, do Deputado João Bittar; do Trabalho -
aprovação, na 11 a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 
283/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, 396/2003, do Deputado 
João Leite, 436/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
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autor a retirada de tramitação de proposição, como se explica a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei no 393, de minha autoria? A 
anexação este parlamentar compreende e aceita, haja vista que o 
Regimento Interno, em seu art. 173, § 2°, é claro: "Verificada, durante 
a tramitação, identidade ou semelhança, as proposições posteriores 
serão anexadas, por determinação do Presidente da Assembléia, de 
ofício ou a requerimento, à primeira proposição apresentada, que 
prevalecerá, salvo no caso de iniciativa privativa." Se o autor do 
Projeto de Lei no 28/2003 retirou de tramitação sua matéria, 
regimentalmente apoiado, tudo bem. Porém, não se pode aceitar que 
este parlamentar fique prejudicado. Sr. Presidente, gostaria que essa 
decisão fosse revista. Matérias anexadas não podem ficar 
prejudicadas. Muito Obrigado". 

O Sr. Presidente - A Presidência vai ler decisão proferida pelo 
Presidente desta Casa.(- Lê:) 

"DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 12 
Inteligência do § 2° do art. 173 do Regimento Interno na apreciação 

de proposições anexadas. 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XV do 

art. 82 do Regimento Interno, e considerando 
que o autor tem a prerrogativa da retirada de tramitação da 

proposição por ele apresentada; 
que as proposições anexadas podem ser mais abrangentes que a 

proposição principal ou abordar o assunto de maneira distinta; 
que a proposição, ao ser anexada a outra, deixa de ser apreciada 

pela Assembléia; 
que a proposição principal, ao ser retirada de tramitação pelo autor 

ou ser considerada inconstitucional pelo Plenário, provoca o 
arquivamento das proposições a ela anexadas, o que, muitas vezes, 
resulta em prejuízo para o processo legislativo; 

que nosso Diploma Regimental prevê, em seu art. 316, seja aplicado 
o Regimento Interno da Câmara dos Deputados nas matérias em que 
for omissa, decide que: 

1) a partir desta data, cada comissão, ao emitir seu parecer sobre a 
proposição principal, deve pronunciar-se em relação a todas as 
proposições apensadas; 

2) quando a proposição principal for retirada de tramitação pelo 
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autor, as proposições a ela apensadas continuarão a tramitar do 
ponto em que estavam quando da anexação, prevalecendo a mais 
antiga, salvo no caso de iniciativa privativa; 

3) quando a proposição principal for considerada inconstitucional 
pelo Plenário, será adotado o procedimento previsto no item anterior 
para as proposições a ela apensadas, desde que estas não 
contenham o mesmo vício de inconstitucionalidade. 

Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mat.,~ri Torres, Presidente". 

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

e considerando o disposto na Decisão Normativa da Presidência n° 8, 
determina a anexação dos Projetos de Lei n°s 691 e 764/2003, dos 
Deputados Ricardo Duarte e Durval Ângelo, respectivamente, ao 
Projeto de Lei n° 474/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, por 
guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Leonídio Bouças, no exercício da Presidência. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os 
Requerimentos n°s 821/2003, da Comissão de Meio Ambiente, e 822 
a 832/2003, da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do 
art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Segurança Pública - aprovação, na 9a Reunião Extraordinária, dos 
Projetos de Lei n°s 471/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
487/2003, do Deputado Antônio Júlio, e dos Requerimentos n°S 715 e 
743/2003, do Deputado Leonardo Moreira, 728/2003, do Deputado 
Paulo Cesar, 730 e 731/2003, da Comissão de Direitos Humanos, 
740/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, 741/2003, do Deputado 
Domingos Sávio, e 742/2003, do Deputado João Bittar; do Trabalho -
aprovação, na 11 a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 
283/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, 396/2003, do Deputado 
João Leite, 436/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
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468/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 572/2003, do 
Deputado José Milton, e dos Requerimentos nos 689/2003, do 
Deputado Fahim Sawan, 692/2003, da Comissão de Saúde, 706/2003, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 708/2003, do Deputado Jayro 
Lessa; e de Transporte - aprovação, na 11 a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 744 e 748/2003, do Deputado Leonardo Quintão, 
756/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, 757/2003, do Deputado Gil 
Pereira, e 772/2003, do Deputado Laudelino Augusto (Ciente. 
Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Carlos 

Andrada solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 
474/2003, de sua autoria. O projeto se encontra na Comissão de 
Justiça aguardando parecer. A Presidência defere o requerimento, nos 
termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Com a retirada 
de tramitação do Projeto de Lei no 474/2003, o Projeto de Lei n° 
482/2003, do Deputado Antônio Júlio, que estava ao primeiro 
anexado, tem sua tramitação retomada, estando apensos a ele os 
Projetos de Lei nos 713/2003, do Deputado Leonídio Bouças, 
691/2003, do Deputado Ricardo Duarte, e 764/2003, do Deputado 
Durval Ângelo. 

- A seguir, a Presidência defere, nos termos do inciso XXXII do art. 
I 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Arlen 

Santiago solicitando o desarquivamento do 'ti_;ojeto de Lei no 
2.1 02/2002, e Sebastião Helvécio solicitando o ú ~sarquivamento do 
Projeto de Lei no 251/99 (Cumpra-se.), e, nos termos do inciso VIII do 
art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Paulo Piau 
(3) solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei n°s 243, 
263 e 266/2003 (Arquivem-se os projetos.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Defesa do 

Consumidor solicitando que o Projeto de Lei no 721/2003 seja 
distribuído a essa Comissão. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam per111aneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Paulo Piau solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei no 269/2003. O projeto se encontra na 
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aguardando 
parecer, já tendo recebido parecer favorável das Comissões de 
Justiça e de Defesa do Consumidor. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto. 

Requerimento do Deputado Paulo Piau solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei no 244/2003. O projeto se encontra pronto 
para ser incluído em ordem do dia em Plenário. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto. 

Requerimento da Deputada Lúcia Pacífico solicitando seja 
encaminhado ao Delegado Regional do Trabalho pedido de 
informações sobre os valores que vêm sendo descontados dos 
empregados das empresas de transportes coletivos municipal e 
intermunicipal em caso de assalto no interior dos veículos de 
transporte de passageiros. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Wanderley Ávila em que solicita seja 
encaminhado ofício à Ministra do Meio Ambiente, solicitando as 
seguintes informações: qual a situação atual do projeto de 
conservação e revitalização da bacia hidrográfica do rio São 
Francisco; que recursos foram alocados no projeto e que 
investimentos estão previstos; que convênios foram firmados no 
âmbito do projeto e qual é a situação atual das ações previstas nesses 
instrumentos. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Weliton Prado solicitando que seja 
formulado apelo ao Presidente da TELEMAR, José Fernandes 
Paulete, com vistas a que sejam instalados telefones públicos na 
localidade de Palmeira de Fora, pertencente ao Município de Acaiaca. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 423/2003 do Deputado Gil Pereira solicitando ao 
Diretor-Geral do DER-MG informações sobre projeto de restauração 
da BR-135, que liga a cidade de Montes Claros a Joaquim Felício. A 
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Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na 
forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em votação, o Substitutiva 
no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento no 
423/2003 na forma do Substitutivo no 1. Oficie-se. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1a Fase, a 

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento dá discussão, em 1 o turno, do 

Projeto de Lei no 65/2003, da Deputada Maria José Haueisen, que 
institui a segurança obrigatória nos caixas eletrônicos. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma da 
Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de Segurança Pública 
opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo n° 1 , da 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para 
discuti-lo, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, já discuti o Projeto no 
65/2003, da Deputada Maria José Haueisen, encaminhando-o 
favoravelmente. Portanto, apenas solicito que esta Casa o aprove. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 65/2003 na forma 
do Substitutivo no 1. À Comissão de Segurança Pública. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 35/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira, que dá nova redação ao "caput" e ao § 1 o do art. 1 o 
da Lei no 13.514, de 7/4/2000, que dispõe sobre o fornecimento de 
informações para a defesa de direitos e o esclarecimento de 
situações. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, as Emendas n°s 1 e 2. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, 
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portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 35/2003 com 
as Emendas nos 1 e 2. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 73/2003, da Deputada 
Maria José Haueisen, que disciplina a inclusão de serviços não 
solicitados pelos clientes nas faturas mensais expedidas pela 
operadoras de cartões de crédito. A Comissão de Defesa do 
Consumidor opina pela aprovação do projeto, com as Emendas nos 1 
e 2, que apresenta. Em discussão. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
73/2003 com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Rogério Correia solicitando a palavra pelo 
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e 
fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra, o Deputado 
Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei a palavra pelo 
art. 70 para tratar de temas de interesse não só dos servidores e da 
população, que necessita dos serviços públicos, mas também da 
nossa bancada, que iniciou a discussão dos projetos enviados a esta 
Casa pelo Executivo sobre a chamada reforma do Estado. 

No início desta semana, tornou-se público o pedido do Presidente 
Lula para que a Bancada do PT trate essa reforma através do diálogo, 
acompanhando atentamente os projetos enviados pelo Governador e 
ajudando-o no que for necessário. Então, reunimos nossa bancada e 
buscamos destrinchar esse pacote e avaliar as propostas. Os 16 
projetos enviados merecem análise detalhada do seu conteúdo. 

Estivemos com o Governador, que nos apresentou o pacote um dia 
antes do seu envio à Assembléia. Naquela ocas1ao nos 
comprometemos a estudar todos os projetos. Esse foi, aliás, o único 
compromisso firmado com o Executivo. 

A solicitação do Presidente da República foi entendida como esforço 
para buscar a negociação. Criticamos as proposições, quanto ao seu 
conteúdo, de forma contundente. Basicamente, há dois projetos que 
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nos preocupam. Julgamos que não podem ser aprovados porque 
gerarão prejuízo ao serviço público e aos funcionários. Trata-se do 
projeto que dispõe sobre a avaliação de desempenho para fins de 
exoneração, a ser feita de seis em seis meses. Tal medida exclui o 
servidor do cargo sem que tenha direito ao processo administrativo -
parte integrante de qualquer procedimento de exoneração. 

O outro projeto que criticamos se refere ao que propõe ~ quebra da 
estabilidade, com a finalização do Regime Jurídico Unico. Isso 
possibilita a contratação de servidores pela CLT, por tempo 
indeterminado. Faz-se o concurso, mas o servidor deixa de ser estável 
para ser celetista. Esses dois projetos quebram a lógica do serviço 
público em sua estabilidade, pela avaliação de insuficiência de 
desempenho, feita pelo superior hierárquico, e pela contratação por 
meio da CLT, que não dará garantia no emprego. É muito perigoso, 
pois permitirá o retorno da prática de uso do serviço público como 
instrumento político. Imaginem se, no interior do Estado, as 
contratações, em vez de se darem por concurso público, dependerem 
do desejo do Prefeito, do Diretor de escola, do chefe de hospital. 
Haveria um retrocesso na qualidade do serviço público. Isso já foi 
tentado no Brasil, mas não funcionou, e a Constituição de 1988 tornou 
obrigatória a realização de concurso público, estabelecendo o Regime 
Jurídico Único e a figura da estabilidade, podendo ser demitido aquele 
contra o qual exista processo administrativo. Mas sem exploração 
política nem massificação da exoneração de servidores. 

Essas são as principais críticas ao projeto. Outra se refere à 
ausência do plano de carreira, pois não se pode retirar qüinqüênios, 
biênios, anuênios, trintenários, apostilamento e férias-prêmio, sem 
discutir o que substituirá esses direitos. Somos favoráveis à 
discussão, no interior do plano de carreira, e consideramos correto 
avaliar o desempenho do servidor para ascender na carreira, em 
substituição a outros direitos. 

A esse argumento, soma-se outro, o qual nossa bancada e o Bloco 
PT-PCdoB faz questão de apresentar aos Deputados e à população: a 
inconstitucionalidade, no projeto, da avaliação de desempenho para 
demissão e exoneração do cargo, ou seja, para quebra da 
estabilidade do servidor. As Constituições Federal e Estadual, embora 
abram possibilidade de exoneração e perda de cargo por insuficiência 
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de desempenho, deixam claro que isso só poderá ser feito após lei 
complementar que regulamentará esse artigo. Debatemos que essa 
lei complementar deve ser aprovada na Câmara Federal; Estados e 
municípios não o podem fazer. Por isso o constituinte fez questão de, 
no ponto em que se fala de servidores federais, estaduais e 
municipais, dizer da regulamentação dessa lei, como quem diz que 
caberá à Câmara Federal fazê-lo. 

Verificando matérias da Câmara Federal, descobrimos projeto de lei 
de 1998, do Governo Fernando Henrique, bem tramitação, que 
regulamenta para os servidores públicos federais, estaduais e 
municipais de todo o Brasil a avaliação de desempenho para 
exoneração. Portanto, esse projeto de lei complementar trata dos 
servidores dos três Poderes, demonstrando que não se pode 
regulamentar apenas um Estado ou município. A avaliação para 
exoneração de insuficiência de desempenho só pode ser 
implementada após aprovação de lei complementar. 

Acredito que não avisaram ao Prof. Anastasia que o ex-Presidente 
FHC não elegeu seu sucessor. José Serra perdeu as eleições. O ex-
Presidente não conseguiu regulamentar, por meio de lei 
complementar, esse artigo da Constituição Federal. Portanto, trata-se 
de artigo que não pode ser regulamentado pelo Prof. Anastasia no 
Estado. Não se pode, perdidas as eleições no Brasil, querer 
transformar Minas Gerais num Estado separado da União, onde a 
Constituição Federal não é obedecida. A regulamentação se dará no 
âmbito federal, o que torna o projeto inconstitucional. Essa é a 
questão que discutiremos na Comissão de Constituição e Justiça. 

Após solicitação do Presidente Lula, dirigimo-nos ao Governo 
Federal. Nós, da Bancada do PT, estivemos ontem com o Ministro 
José Dirceu e mostramos os pontos dos projetos aos quais não somos 
favoráveis, e aqueles sobre os quais podemos evoluir e negociar. O 
problema é que só podemos iniciar o diálogo a partir do momento em 
que o Governo queira dialogar conosco e com os servidores. 

Dialogar pressupõe reconhecer que não é possível quebrar a 
estabilidade do servidor público, desacatando a Constituição Federal. 
O Governador poderia ter procurado nossa bancada para debater. 
Não é necessário incomodar o Presidente da República com questões 
internas do Estado. Isso não é papel de Governador. O Presidente 
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não tem obrigação de conhecer as questões que aqui tramitam. 
Dissemos tudo isso ao Ministro José Dirceu. 

A conclusão da nossa reunião é simples. O Ministro sabe que nossa 
bancada tem autonomia para decidir o que fazer em relação aos 
projetos. Dissemos também ao Ministro que não abriremos mão - é a 
posição do Bloco - de que esses dois projetos sejam derrotados 
retirados da pauta ou considerados inconstitucionais pela Comissã,~ 
de Constituição e Justiça. Poderemos abrir negociação em torno dos 
demais itens dos projetos, procurando melhorá-los - o que é obrigação 
não só da Bancada de Oposição, mas também da Bancada de 
Governo. 

Derrotaremos projetos como · os que tratam da demissão dos 
servidores e quebram o Regime Jurídico Único. Preparamos emendas 
aos projetos, buscando discussão com o Governo. O diálogo com os 
servidores depende do Governador, pois o projeto foi enviado a esta 
Casa sem prévia discussão com as entidades sindicais. Em hipótese 
alguma daremos guarida a votação de projeto inconstitucional, 
regulamentando a perda de cargo de servidor público devido à 
insuficiência de desempenho, e principalmente testado de seis em 
seis meses pelo chefe, o que resultaria numa caça às bruxas. No 
acordo de resultados entre Governo e órgãos por intermédio das 
chefias, os chefes .ganham auxílio mediante a economia e o resultado 
pode recair sobre o servidor. Individualismo e terror virão à tona.. 
Esperamos que o Governador tome as providências necessárias, que 
dialogue com os servidores. 

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - A discussão entre as 
entidades representativas e os servidores públicos já se iniciou nesta 
Casa. Recentemente, o Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do 
Governo, convocou reunião com duração de 6 horas, em que nós e os 
Deputados Antônio Carlos Andrada, Sebastião Navarro Vieira e Mauri 
Torres estávamos presentes. Foram ouvidas várias representações 
dos servidores, mas nenhum Deputado do PT. O projeto está sendo 
debatido democraticamente nesta Casa. 

Discordo de V. Exa. quanto à inconstitucionalidade do projeto. A 
Constituição da República, no art. 41, prevê lei complementar, e não 
lei complementar federal. Nas unidades da Federação, essa lei 
complementar é estadual. Não existe no âmbito federal por 
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negligência, e não podemos esperar eternamente. 

V. Exa. sabe em que condições o Governador Aécio Neves 
encontrou o Estado. O Ministro José Dirceu falou sobre a situação 
difícil em que se encontra o nosso Estado. Aliás, a imprensa noticiou 
hoje que fez referência à situação do Estado e do Governo Federal 
num encontro com V. Exas. 

O Governador, cumprindo a legislação e à frente da situação do 
Estado, remeteu a esta Casa lei complementar, votada no ano 
passado por V. Exas. Houve adaptação do texto da Constituição 
Estadual ao da Constituição Federal. A Bancada do PT votou 
favorávelmente à dispensa de avaliação por desempenho. Aliás, já se 
debateu isso. O Deputado Antônio Carlos Andrada lembrou muito bem 
isso. A Bancada do PT encontra-se numa posição de incoerência. 
Hoje, também numa entrevista, o Deputado Federal do PT, Paulo 
Delgado, verificou a incoerência da atual bancada mineira em relação 
à posição da bancada do ano passado, que votou a proposta de 
emenda à Constituição do ex-Governador Itamar Franco, visando 
alterar a Constituição e conceder abertura à dispensa de avaliação por 
desempenho. 

Se há critérios de assiduidade, pontualidade, bom proveito em 
cursos de capacitação, capacidade de trabalhar em equipe e outros, 
fornecidos pelos projetos remetidos pelo Governador, ou seja, para a 
promoção por meio de avaliação trimestral, ninguém pode negar que o 
funcionário negligente, que não quer trabalhar e que atravanca o 
avanço do serviço público tenha também avaliação. 

Não podemos admitir que, no Estado moderno, o servidor, uma vez 
estável, possa cruzar os braços, deixar o tempo passar, esperar os 
seus biênios, qüinqüênios e adicionais trintenários sem avaliação 
alguma. Isso não tem sentido. 

Não houve quebra de estabilidade alguma. Se houvesse, com as 
previsões da Constituição Federal estabelecidas no art. 41, os outros 
incisos também seriam. Então, não poderia haver exceção para a 
dispensa do servidor prevista na Constituição Federal. 

A abertura para a CLT também é outro avanço importante. Não 
podemos continuar com esses esdrúxulos contratos administrativos 
que não fornecem amparo ao servidor público. A CLT é o amparo 
legal ao servidor público, indispensável para que o Estado funcione. 
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A meu ver, V. Exa. está antecipando situações que não existem. 

A avaliação do servidor público não é feita somente pelo chefe. Os 
próprios projetos prevêem a sua avaliação por comissão, em que dois 
têm de ser estáveis e trabalhar, no mínimo, há três anos no mesmo 
órgão. O direito de defesa do servidor público estável, consagrado na 
Constituição, continua o mesmo. 

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado. Até hoje vimos que o 
Governo não está aberto a discussão alguma e que todos os seus 
projetos encontram-se completamente certos. O Deputado Bonifácio 
Mourão, representando o Governo, faz exatamente esse discurso, a 
palavra dele é a do Governo. Há possibilidade de discussão, mas não 
da parte dele. Então, contra-argumentaremos o Deputado Bonifácio 
Mourão. Responderei a ele, em cada ponto que anuncia, a preferência 
do Governo em demonstrar que possui 61 votos para derrubar a 
estabilidade do servidor. É bom que se estabeleça esse debate na 
Casa. Há a comprovação de que não existe vontade do Governo em 
dialogar, discutir cada um dos pontos e ceder. Porém, se prevalecer o 
argumento da maioria, faremos o nosso papel de demarcar também a 
nossa posição contrária a esse pacote. 

Deputado Bonifácio Mourão, V. Exa. não concorda, mas é claro que 
não poderíamos ir à reunião do Colégio de Líderes do Governo 
acompanhados dos sindicalistas, porque seria uma falta de educação 
da nossa parte. Não se vai a um banquete quando não se é 
convidado. Por ser uma reunião do Colégio de Líderes do Governo, o 
que faríamos nós, da Oposição, nessa reunião? Vemos que V. Exa. 
não tem boa-vontade nem para compreender nossa ausência numa 
reunião do Colégio de Líderes do Governo, convocada pelo Deputado 
Alberto Pinto Coelho, que fez questão de dizer que era uma reunião 
do Governo com os sindicalistas. Se V. Exa. quiser, da próxima vez, 
se for uma reunião ampliada, faremos questão de participar. A 
reclamação não procede. Talvez o ímpeto de defender o projeto do 
Governo em tudo faça com que V. Exa. fique cego em relação àquilo 
que é óbvio. 

Em segundo lugar, Sr. Deputado, queremos fazer o debate sobre a 
inconstitucionalidade com constitucionalistas. Na Câmara dos 
Deputados encontra-se um projeto de lei de regulamentação do artigo 
da Constituição Federal que fala da avaliação de desempenho. A 
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regulamentação é para o funcionalismo público federal, estadual e 
municipal. Se na Câmara tramita um projeto de lei regulamentando a 
avaliação nas três esferas do serviço público, é óbvio que temos que 
esperar essa regulamentação. Não podemos ferir a regulamentação 
federal. Parece-me óbvio, porque cada município não pode fazer a 
regulamentação do que acha que é avaliação de desempenho para 
perda do cargo de funcionário público. A Constituição Federal, por 
meio da emenda aprovada, fez questão de estabelecer as regras na 
seção que trata dos funcionários públicos das três esferas. Portanto, a 
lei terá que ser uma lei complementar regulamentada pela Câmara 
dos Deputados, que é o que a Câmara está fazendo ou pelo menos 
tentando fazer por meio desse projeto enviado pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Esse também é um ponto de discussão 
importante sobre a inconstitucionalidade do projeto, que me parece 
óbvio. Essa emenda constitucional foi aprovada durante o Governo 
Fernando Henrique. A regulamentação é esperada a partir daquela 
data, e foi enviada pelo Presidente Fernando Henrique uma 
regulamentação geral, porque assim tem que ser. Essa é a posição 
dos juristas da Câmara dos Deputados que consultamos. A 
regulamentação terá que vir de lá. Não pode haver regulamentação 
por Estado ou por município. Daí a inconstitucionalidade. O problema 
é que o Dr. Anastasia não conseguiu fazer essa regulamentação com 
o Presidente Fernando Henrique, tendo perdido as eleições. Não pode 
querer transferir o que queria para o Brasil para Minas Gerais 
automaticamente. Essa é uma discussão que precisa ser feita com 
mais prudência, inclusive na Comissão de Justiça, para que o 
Governador não venha a fazer um esforço inócuo, expondo sua base 
e fazendo-a votar num projeto de quebra da estabilidade do servidor 
público do Estado, num processo nítido de inconstitucionalidade. Os 
próprios Deputados da base do Governo, por prudência, deveriam ter 
o cuidado de fazer uma averiguação mais detalhada disso para evitar 
um desgaste imenso para aprovar algo que não vai valer a pena, 
porque certamente entraremos com uma ADIN que poderá derrubar 
esse esforço. 

Fica um conselho para que a base do Governo, o Presidente da 
Assembléia, em especial o Presidente da Comissão de Justiça, 
possam fazer um debate sério sobre a constitucionalidade ou não, 
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sobre a possibilidade ou não de se regulamentar esse artigo da 
Constituição Federal. 

Para terminar, mais dois pontos que foram citados. Primeiro, a 
questão da defesa do mau servidor. O mau servidor pode ser demitido 
por processo administrativo. Mas não é isso que está no projeto de lei. 
Nesse projeto, que trata de insuficiência de desempenho, o processo 
administrativo não existe. Ele acaba com o processo administrativo, a 
não ser para as atividades ali enumeradas: Polícia Civil, Ministério 
Público, Tribunal de Contas e mais algumas poucas. No restante, não 
existe mais a figura do processo administrativo, mas o julgamento por 
insuficiência por duas vezes consecutivas, que levará a um recurso no 
organismo criado no projeto de lei pelo Governo. 

Aí, sim, a possibilidade se estabelece como demissão em massa. O 
Governador Aécio Neves diz que não o fará - e acreditamos em S. 
Exa. -, mas a lei não vale apenas para ele, mas para qualquer 
Governo. Deputado Bonifácio Mourão, esse é o outro sentido da 
discussão que queremos fazer com seriedade. 

Com relação ao projeto da CLT, V. Exa. não teve a mesma 
compreensão que tivemos. A crítica que estamos fazendo não diz 
respeito à substituição, pela CLT, daquelas contratações terríveis que 
existem, contra as quais também nos posicionamos. No projeto, há a 
possibilidade da contratação do funcionário através de concurso, pela 
CLT, por tempo indeterminado. Isso faria, por exemplo, com que os 
professores concursados não fossem estáveis, mas celetistas. 
Estamos nos colocando contra isso. 

Se o entendimento do Governo for esse de V. Exa., para aqueles 
contratos administrativos feitos sem 13° salário, etc., a substituição por 
celetista não tem problema. Se a diferença for essa, podemos assinar 
um substitutivo retirando o projeto do Governo e colocando esse. 
Somos contra o projeto porque possibilita a quebra do Regime 
Jurídico Único. Se não for isso o que o Governo quer, não há 
problema em chegarmos a um acordo. Quero tratar essa questão 
como se encontra no projeto, essa diferença. 

V. Exa. estava, talvez, muito afoito em fazer a defesa do Governo e 
não escutou o meu preâmbulo. A nossa intenção é abrir uma 
discussão sobre aquilo que julgamos incorreto no projeto. Nesses 
casos, apresentaremos emendas. Nos pontos da quebra do Regime 
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Jurídico Único e da regulamentação da quebra da estabilidade, a 
posição nacional do PT é contrária. 

A base do Governo nos tem provocado dizendo que a B~ncada do 
PT tinha votado favoravelmente, na legislatura passada, ao projeto 
que regulamenta essa matéria na Constituição do Estado. É óbvio. 
Todos os Deputados votaram. O sentido daquela votação é que 
naquele projeto se discutia a função pública. Era um projeto de lei que 
adaptava a Constituição Estadual, que tinha se colocado na 
Com~tituição Federal e dava ao servidor de função pública o sentido 
da sua efetivação, exaustivamente discutido aqui. 

Com este Plenário completamente lotado no 1 o e no 2° turno, os 
servidores pediram a aprovação daquela emenda constitucional. Esse 
ponto, a avaliação de insuficiência de desempenho, pouco adianta 
estar ou não na Constituição Estadual, porque a regulamentação é 
federal. Do ponto de vista prático, nada vale, porque a 
regulamentação é federal. Então, para garantir ao funcionário de 
função pública que fosse efetivado, houve uma votação unânime, sem 
questionamento de Deputado. 

A discussão que queremos fazer é muito clara. Temos um 
posicionamento nacionalmente nítido contra a regulamentação desse 
artigo da Constituição Federal. Lá votamos contra e estamos aqui 
contra. Essa posição é do PT e do PCdoB, mas não é de agora. Trata-
se de uma posição histórica. Tanto é que na Câmara não só 
encaminhamos, votamos e houve uma grande movimentação nacional 
contra essa reforma administrativa do Governo Fernando Henrique. O 
PT tem coerência. Pode servir para palco de agitação ou de confusão 
que a bancada do Governo queira fazer, mas a nossa posição é 
amplamente conhecida no Brasil. 

O Deputado Bonifácio Mourão, embora não queira participar de fato 
do debate, mas apenas marcar posição, se é assim, também sabemos 
agir bem. Mas a nossa intenção, até atendendo ao apelo do 
Presidente Lula, é aprofundar o diálogo. Para isso, parece-nos que 
dois projetos devem ser derrotados. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Obrigado. Quero registrar 
as verdadeiras posições da nossa bancada na discussão travada para 
o encaminhamento da reforma administrativa proposta pelo Governo. 

A imprensa, muitas vezes, quer confundir a opinião pública. Porém, 
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podemos expressar o que sentimos e defehdemos neste Plenário, 
pois será transmitido com nitidez e com coerência pela TV 
Assembléia. 

Quando algumas lideranças do PT foram a Brasília, não saímos 
daqui com o pensamento de ter de pedir permissão para agir 
enquanto Poder Legislativo, com autonomia e liberdade dadas pelas 
urnas .. Fomos até lá mostrar a outra faceta da discussão, pois 
entendemos que foi levada meia verdade. 

Há muitos problemas em Brasília, e não está sendo fácil para o 
Governo Lula administrar este Brasil e retirá-lo dessa situação de 
dificuldade, imposta pelo PSDB, que insiste em fazer o mesmo em 
Minas Gerais. Esse é o problema: arrasar o País e querer continuar 
arrasando o nosso Estado. Para isso, usam todas as armas, até evitar 
discussão nesta Casa com quem realmente tem competência para 
decidir sobre as realizações que mudarão a história deste Estado e 
que trarão conseqüências para o servidor e o contribuinte. Ao 
contrário, discutem com o Presidente do Brasil. Conforme bem 
expressou José Dirceu, uma coisa é a discussão entre Presidente e 
Governador; outra, a ação dos Deputados. Não podemos misturar as 
duas coisas. 

Discutiremos o projeto, e os Governadores têm obrigação de discuti-
lo e apoiá-lo, porque os Estados precisam muito mais das reformas 
hoje discutidas em Brasília do que o próprio Governo Federal. 

Viemos tranqüilos de Brasília, entendendo que~ Bloco PT-PCdoB 
tem autonomia para discutir as reformas proposL.:; pelo Governador 
Aécio Neves de maneira autônoma e, principalmente, focado no que 
consideramos melhor para o Estado. 

Escutamos coisas, como ocorreu com o Deputado Bonifácio 
Mourão, por quem temos toda consideração e apreço, que não estão 
escritas. Na verdade, vale o que está escrito, não o que falo ou penso. 
Quando fomos ao Palácio da Liberdade falar com o Governador - que 
em nenhum momento discutiu ou perguntou se o projeto estava bom e 
simplesmente mostrou as transparências -, ouvimos que o contrato 
regido pela CLT seria por período transitório. Depois verificamos que o 
que está escrito é completamente diferente. Não podemos, de 
maneira absoluta, ir na conversa de alguém. Temos de acreditar no 
que é feito, está escrito, será votado e será lei. 
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Infelizmente, a lógica do poder público não é a mesma da 

iniciativa privada. A pessoa que possui uma empresa, com funcionário 
eficiente e regido pela CLT, deve mantê-lo, mesmo que esse 
funcionário não o trate bem. Se desempenhar bem o seu papel e der 
lucro, o empregado permanece em sua empresa. 

Na vida pública não é assim, não há ninguém inexperiente. 
Trabalham na máquina, normalmente, os aliados políticos que têm 
maior capacidade de bajular, sendo que, nem sempre, têm a mesma 
capacidade para trabalhar. 

Os funcionários contratados por tempo indeterminado, para prestar 
serviços públicos e minimizar o sofrimento dos. cidadãos, se o forem 
pela CLT ficarão à disposição do mandatário, que poderá substituí-los 
por outros mais bajuladores, o que seguramente não garantirá um 
bom serviço à comunidade. 

Esse item pode ser discutido com uma emenda. Basta colocar no 
papel as palavras do Deputado Bonifácio Mourão. Aqui não estamos 
discutindo intenções, mas coisas materiais. 

Não podemos discutir, entretanto, a demissão por insuficiência de 
desempenho. Com relação a essa questão, não existe lei federal nem 
regulamentação. O Prefeito de alguma cidade pode regulamentar que, 
se a pessoa não lhe sorriu ou tomou-lhe a benção, houve insuficiência 
de desempenho. Não podemos brincar com isso. 

Não estamos debatendo se somos a favor ou contra o servidor. 
Estamos discutindo o Estado. Construiremos um Estado mais 
eficiente, ou iremos desmantelá-lo? Se, no Estado de Minas Gerais, a 
saúde, a educação e a segurança pública estivessem funcionando em 
sua plenitude, poderíamos nos dar ao luxo de cortar alguns 
funcionários. Porém, presenciamos o contrário. A cada dia, ouvimos 
novas notícias sobre motins nos presídios, sucateamento das escolas 
públicas e da saúde. 

O projeto do Governador tem a finalidade de enquadrar o Estado na 
única lei acatada no País: a Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
acaba colocando em segundo plano a Constituição. É preciso fazer o 
que ela manda, para pagar juros. Entretanto, não queremos obedecê-
la cegamente. Para chegar aos 60%, não podemos agir de uma 
maneira simplista, simplesmente demitindo, sucateando e negando 
aumento ao funcionalismo, que há sete anos não tem aumento de 
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salário. 

Precisamos de mais criatividade, temos que aumentar nossa receita. 
Ao invés de nos preocuparmos em demitir, precisamos tornar o 
serviço público mais eficiente. Não vejo, nesse pacote do Governador 
Aécio, nenhum mecanismo para avaliar as políticas públicas e os 
cargos em comissão, ocupados por pessoas que entram no serviço 
público de forma privilegiada, sem concurso, muitas vezes sem 
nenhuma competência, apenas por serem parentes de um cabo 
eleitqral. Essas pessoas não serão avaliadas. Mas também não são 
servidores públicos? Não receberão dinheiro público? 

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, a Presidência pediria 
a V. Exa. e a seu aparteante que fossem mais breve, já que se 
passaram 45 minutos e há outros Deputados inscritos pelo art. 70. 

O Deputado Rogério Correia - Agradeço o aparte de V. Exa. Estou 
em plena concordância com as suas argumentações, que espelham 
bem o que estamos procurando há muito discutir. Espero que o 
debate possa vingar. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Ouço V. Exa. e o 
Deputado Chico Simões dizer que o Governador Aécio Neves 
conversa com o Presidente Lula. Lembro que, no início do Governo, o 
Presidente ligava para o Governador, quase todos os dias, pedindo 
ajuda. 

Quando vejo o "Estado de Minas" divulgar que todos os segmentos 
vêem com bons olhos o projeto do Governador, penso que esta Casa 
poderá aprofundar as discussões. Na coluna do Batista, de hoje, 
constam elogios de outros segmentos ao projeto do Governador. Esta 
Casa terá oportunidade de discutir mais essa questão. V. Exa. pode 
ter voltado com outra impressão. Quem sabe a bancada de V. Exa. foi 
acertar algo para Minas Gerais lá? 

Parabenizo os dois companheiros pela foto divulgada pelo "Estado 
de Minas". Se fossem quadrinhos, com certeza o Deputado Chico 
Simões estaria falando para o Deputado Rogério Correia: "Corre, 
senão perderemos o trem". Os dois tinham cara de assustado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado. Continuaremos 
trabalhando nesse processo. A reunião foi produtiva e nos trouxe a 
certeza ainda maior da necessidade de derrotar esse projeto que 
regulamenta a quebra de estabilidade do servidor. 
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Será um duelo interessante. Vejo Deputados afoitos em fazer a 

defesa da quebra de estabilidade do servidor público. Esse projeto 
deverá ser votado no segundo semestre. Não sei se os Deputados 
têm visitado as bases, mas não estou vendo servidor favorável à 
quebra de estabilidade. Solicito aos Deputados que façam um estudo 
real com relação à constitucionalidade desse projeto, porque não é do 
nosso interesse que os Deputados tenham um desgaste 
desnecessário, ao tentarem aprovar demissão de servidores públicos 
nesta Casa para, logo em seguida, ser derrubada por 
inconstitucionalidade pela Bancada do PT. Quem avisa amigo é. A 
inconstitucionalidade é uma hipótese para convencermos o 
Governador Aécio Neves de que não é justo nem humano fazer com 
que os Deputados da base do Governo tenham de se submeter a 
tentar quebrar a estabilidade do servidor público em suas regiões. 

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - O Deputado Rogério 
Correia disse que não poderíamos fugir ao debate. Estamos aqui para 
debater, para provar a constitucionalidade do projeto e mostrar que o 
Governador Aécio Neves deveria conversar com o Presidente Lula, 
porque os dois estão em barcos semelhantes. O Presidente e o 
Governador precisam acertar administrativamente as suas condutas, 
para recuperar a situação do País e do Estado. 

Evidente que precisam dialogar sobre as reformas que estão 
propondo. É mais do que salutar e recomendável. Nenhuma lei 
federal, mesmo a complementar, em andamento, torna lei estadual 
inconstitucional. Se há um projeto em andamento, não há nada 
votado. Não existe lei complementar federal a determinar que o 
projeto de lei que estamos votando seja inconstitucional. Se for votada 
lá primeiro, com disposições diferentes da que votaremos aqui, poder-
se-á falar em inconstitucionalidade. 

V. Exa. falou que na avaliação por mérito não se assegura defesa. 
Quando se fala assegurada ampla defesa, naturalmente é por meio do 
processo competente. 

O Deputado Rogério Correia Processo competente ou 
administrativo? 

O Deputado Bonifácio Mourão - Processo competente, que é o 
recomendável. Processo administrativo é o que for necessário. Ampla 
defesa, é evidente, a expressão legal é nesse sentido. A expressão é 
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da lei substantiva, não da adjetiva. V. Exa. disse que os servidores, 
de modo geral, estão inconformados com os projetos, mas não é o 
que tenho visto. A maioria está mal informada, talvez devido ao 
tumulto que a Oposição está formando em torno dos projetos. 
Contudo, os projetos são bons para os servidores públicos. 
Respondendo a V. Exa., Deputado Chico Simões. Obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Deputado Bonifácio Mourão, V. Exa. 
terá muito tempo para esclarecer aos servidores públicos a justiça do 
projeto, em especial em suas bases, mostrando que ele é justo, que a 
avaliação de desempenho para a demissão é correta. Para convencê-
los, V. Exa. terá este mês, julho e, se depender de nós, agosto e 
setembro. É uma tarefa árdua, em especial com relação a projeto que 
depois será declarado inconstitucional. 

Talvez não tenha sido entendido por V. Exa., novamente. Não disse 
que o fato de existir projeto de lei complementar na Câmara Federal 
transforme em ilegal o projeto do Governador. Trata-se apenas de um 
projeto. O que disse é que a regulamentação será para o servidor 
federal, estadual e municipal. O Presidente Fernando Henrique enviou 
projeto de lei que regulamenta a questão para os três Poderes da 
União, e não apenas para um. Ou seja, na Câmara Federal, a vontade 
que se tem ou teve foi regulamentar a questão para os três setores. 
Isso reforça minha tese anterior. A regulamentação deve ser feita pela 
Câmara Federal, e não pela Assembléia. Essa é uma discussão 
jurídica que temos de fazer. Esse assunto está em uma sessão da 
Constituição que diz respeito aos três Poderes. 

A existência de projeto de lei na Câmara Federal, por si só, não 
barra a possibilidade de apresentação de outro aqui. Essa 
regulamentação está barrada. O Presidente Fernando Henrique, 
felizmente, por interferência dos Deputados do PT, não conseguiu 
fazê-la. Continuaremos, tanto na Câmara como aqui, impedindo que 
essa regulamentação aconteça. 

Em segundo lugar, não disse que o Presidente Lula não deve 
conversar com o Governador Aécio Neves. Apenas solicitei ao 
Governador que não fosse ao Palácio do Planalto incomodar o 
Presidente com fatos sobre os quais ele não tem obrigação de saber 
em minúcias. Quando quiser conversar sobre esse assunto, dirija-se à 
Bancada do PT, porque temos toda a autonomia para discuti-lo, 
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conforme disseram o Presidente José Genoíno e o Ministro José 
Dirceu. 

Portanto, não é preciso incomodar o Presidente da República, ou, 
mais que incomodar, discutir, dessa forma, sem dizer a ele aquilo que, 
de fato, ele pretende. É mais fácil discutir conosco. No entanto, o 
diálogo entre os dois é tão bom, que uma parcela da nossa bancada, 
que não está aqui hoje, está no Palácio do Governo para também 
assistir ao lançamento do projeto Fome Zero. Projeto do Governo 
Federal, que está sendo feito em conjunto com o Governador do 
Estado, porque o Presidente Lula reconhece o Governador Aécio 
Neves como o Governador do Estado eleito. Eles têm que dialogar. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Queria concluir dizendo 
que não entendi quando cortaram a minha fala, dentro do tempo do 
aparte. O Deputado que eu estava aparteando não reclamou. O tempo 
é democrático. Vocês falam o que querem, ninguém reclama. 
Escutamos tanta coisa que não gostaríamos de ouvir, caladinhos. 
Será que nós também não podemos falar? Acho que esta Casa é da 
democracia, onde cada um expressa o que pensa. 

Quem vai nos julgar? Tenho certeza de que não é nenhum de nós 
quem vai julgar um ao outro. Aqui, não votamos um no outro. Cada 
um vota em si mesmo. Estamos falando para aqueles a quem 
realmente temos satisfação a dar, nossos eleitores, o povo mineiro. 
Aqui, nesta Casa, ninguém vota em mim. Tenho certeza disso. Mas 
nem por isso, no meu tempo, meu direito de falar o que penso ser 
cerceado senão fica difícil. Quem é do Poder, pode falar, prorroga-se 
o prazo, falam o que querem. Agora, para quem quer fazer um 
discurso mostrando uma outra visão da realidade, usando nossa 
querida TV Assembléia, falando justamente para as pessoas que 
estão nos vendo, a Presidência corta a palavra, dentro do tempo 
regimental. 

Se ele queria dar meia hora, que desse meia hora, mas ele deu uma 
hora. Se deu uma hora, isso deve ser acatado. Não se pode mudar as 
regras do jogo no meio dele. Fiquei estarrecido. Estou numa casa de 
debates, levando a coisa a sério, assim como todos, tenho certeza 
disso. Mas, para que o debate se torne mais sério e produtivo, as 
regras devem ser obedecidas, senão passa a ser a lei do mais forte, e 
não podemos aceitar isso. Tenho certeza de que ninguém aqui quer 
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Estamos tratando da vida do servidor. É ele quem implementa as 
políticas públicas. Eles são pagos pelos contribuintes para que 
tenham políticas que promovam a igualdade e a dignidade de cada 
um de nós. Isso não é fácil. 

E não venham confundir as reformas do Governo do Estado com as 
reformas do Governo Federal. No Governo Federal não se fala em 
reforma admnistrativa, e sim em reforma tributária e previdenciária. O 
Governo do Estado está desmantelando Minas, e temos de ter essa 
responsabilidade. Gostaria mesmo de saber por onde esses 
Deputados estão andando, principalmente o Bonifácio Mourão, para 
receberem aplausos de servidor público. Fui a várias cidades, de 
posições diferentes, os servidores estão apreensivos, com medo, 
alguns, quando conversam conosco, estão com os olhos cheios de 
água. 

Encerro, dizendo desta preocupação nossa e pedindo a esta Casa 
que realmente mantenha o tempo de cada um, para que possamos 
fazer o debate de forma democrática, para que a sociedade possa 
ficar esclarecida. Muito obrigado, Deputado Rogério Correia. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre Deputado Chico 
Simões que não usou de prerrogativas ditatoriais e espera não fazê-lo. 
As palavras que V. Exa. dirigiu à Presidência não são oportunas. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte)- É curiosa a forma 
incoerente como o PT vem agindo nesta Casa. Reclama do debate, 
mas impede que usemos nosso tempo na tribuna para contrapor as 
idéias apresentadas. Requeremos um tempo. O Deputado Rogério 
Correia, Líder do PT, pede que se encerre a reunião, mesmo sabendo 
da inscrição para usarmos a tribuna. 

Assistimos democraticamente ao Deputado falar, mesmo sem 
quórum no Plenário. Em momento algum, pedimos o encerramento da 
reunião, o que poderia ter sido feito. Fomos democráticos. O PT fala 
em debate, mas não quer debater. Fala em abertura, mas não dá 
abertura para debate. Quando fala que o Governador vai a Brasília 
incomodar o Presidente com assuntos atinentes ao nosso Estado, que 
não interessam ao Governo Federal, está enganado. São essas 
inverdades que queremos desmanchar na tribuna, e o PT, sabendo 
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disso, não permite. 

Na verdade, quem esteve incomodando o Governo de Minas foram 
os agentes federais do Presidente Lula, que vieram confiscar o 
dinheiro dos mineiros, aplicando multas indevidas. Foi o PT que exigiu 
que o Governo de Minas buscasse o equilíbrio financeiro e fiscal sob 
pena de o próprio Presidente Lula não avalizar os pleitos de Minas. 

O Presidente da República, ao contrário da opinião do PT, não é 
nenhum neófito, não é bobo. Quando emite opinião elogiando as 
providências que o Governador de Minas está tomando, não está 
ferindo a autonomia da bancada, que se pode colocar contra. 
Ouvimos o Presidente da República dizer publicamente que as 
providências são boas. Isso mostra que a opinião do PT em Minas 
Gerais é cada vez mais isolada, pois nem os próprios companheiros 
concordam com ela. Questões assim precisam ser apresentadas, e o 
debate precisa se dar de forma transparente. 

Quem determina a inconstitucionalidade de determinadas medidas é 
o Poder Judiciário. Temos de fazer análise prévia. Essa questão já 
está no texto da Constituição, e o PT ajudou a colocar. O Deputado 
Rogério Correia concordou. Logo, não é inconstitucional. O PT 
defende nova tese, que será aprovada no Judiciário e não aqui. Não 
somos uma Casa jurídica, mas política. 

Com relação à CLT, é preciso ficar claro que o Estado tem dezenas 
de contratados que não têm direito a indenização quando demitidos. O 
que se quer dar com a CLT é que o contratado temporário seja tratado 
como trabalhador brasileiro, que o PT diz defender. Onde está o PT 
para defender a situação dos contratados que, durante anos, são 
injustiçados, e os tempos contados indevidamente? O Governador 
quer dar essa vantagem, essa formalidade ao servidor e não 
consegue porque o PT não deixa e não quer discutir abertamente. 

Esse debate seria muito bom, mas o PT está fugindo dele. Obrigado. 
O Deputado Chico Simões (em aparte)* - As palavras do Líder do 

PSDB, Deputado Antônio Carlos Andrada, estão gravadas. Se o 
conteúdo da lei coincidir com a gravação, votaremos a favor. Conte 
com o nosso apoio. Concordamos plenamente em que esses 
contratos temporários não dão a mínima garantia trabalhista aos 
servidores. O exemplo está aí: foram feitos concursos para serviçais. 
Aqueles que têm 1 O, 12 ou 14 anos de serviços prestados sairão com 
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uma mão na frente e a outra atrás. Não concordamos com isso. 
Não podemos ser responsabilizados, porque o PT nunca foi Governo 
em Minas. O PSDB, o PFL, o PL e o PMDB já. A culpa não é do PT. 
Vamos deixar bem claro que nunca contratamos ninguém, porque 
nunca fomos Governo do Estado. 

Se o que estiver gravado tiver relação com os funcionários de 
contratos temporários, garantidos pela Constituição e pela CLT, não 
terá somente o nosso apoio: assinaremos em conjunto o projeto. Mas 
se assim não for, peço a V. Exa. que, com a mesma veemência com 
que fez a defesa, venha à tribuna, dê a mão à palmatória e retire 
aquelas maldades do Governo, porque está muito claro: "contrato por 
tempo indeterminado". A menos que seja erro de digitação. Mas se as 
suas palavras forem verdadeiras, V. Exa. terá o apoio irrestrito do PT. 
Não discutiremos. Mas o que se fala é uma coisa, e o que se escreve 
é outra, Deputado Antônio Carlos Andrada. Devemos deixar isso bem 
claro. 

Fico muito feliz de ver as pessoas discutirem com veemência, 
porque falam com o coração, falam o que sentem. Se colocarmos os 
nossos sentimentos em nossas ações, promoveremos a justiça. Quero 
até entender que V. Exa., como eu, ouvimos uma coisa no Palácio, 
mas não tivemos tempo de lê-la, porque o que está na lei não é o que 
ouvimos e muito menos o que V. Exa. disse da tribuna. Tenho a 
certeza de que não disse aquilo de má-fé, e seremos aliados para 
fazer essa mudança, essa emenda ao projeto, a fim de que a CLT 
seja usada nos contratos temporários de trabalho, como está 
garantido na Constituição. 

As Constituições Federal e Estadual estabelecem a exoneração ou a 
perda do emprego por insuficiência. Mas a regulamentação tem de ser 
feita de cima para baixo, é preciso um padrão único. Se, amanhã, a 
Constituição Federal regulamentar a matéria, devemos acatá-la. Mas 
cada Estado ou município não podem assim proceder segundo sua 
visão particular. Isso é muito sério, porque não estamos colocando em 
jogo somente a vida do servidor, mas também a vida do contribuinte e 
o Estado que desejamos. Em virtude de políticas públicas ineficientes, 
o povo brasileiro sofre todas essas mazelas. 

Isso, Deputado Antônio Carlos Andrada, queremos discutir com V. 
Exa. Com certeza, terá com o PT um debate fraterno, sincero, mas 
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positivo. Não arredaremos pé. Será um debate muito intenso. O PT 
tem concepção de Estado completamente diversa da concepção do 
PSDB. O povo está percebendo o que representaram os oito anos de 
FHC. Não queremos que Minas repita os erros. Desejamos que V. 
Exa., como peessedebista histórico, que ajudou a implementar esse 
projeto nacional durante oito anos, reflita, porque Deus nos deu 
raciocínio para rever posições. Ninguém é dono da verdade. A 
verdade não pode ser eterna. Vamos usar a lógica e o raciocínio para 
tentar mudar as nossas posições, com o objetivo de construir uma 
sociedade melhor. Se tenho essa obrigação e dever, V. Exa. tem mais 
ainda, porque o PSDB foi responsável direto pelas mazelas por que 
passa o Brasil. Não deixaremos que isso se repita em Minas. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) -Ouço atentamente as 
palavras do Deputado Chico Simões, que, pela sua inteligência, busca 
criar mecanismos e fazer lavagem cerebral no funcionalismo. Tenho 
aprendido muito com ele, mas digo-lhe que em nenhum momento meu 
Líder se curvará ou dará mão à palmatória a V. Exa e à Bancada do 
PT. Concordamos, em gênero, número e grau, com as observações 
feitas, mas ainda estamos na fase embrionária da discussão desses 
projetos, que não mereceram julgamento de nenhuma comissão 
temática da Casa. 

Nesta manhã, tivemos o prazer de receber a Secretária Vanessa 
Pinto. Na oportunidade, a Deputada Maria Tereza Lara fez afirmações 
a respeito da necessidade de ampla discussão sobre o tema. Isso faz 
parte do diálogo desejado pelo Governo Aécio Neves. Nenhum dos 
projetos de lei se encontra em regime de urgência. Fatos novos estão 
sendo criados em decorrência das informações - ou desinformações -
que chegam ao interior. Queremos um debate sério, correto e 
transparente. 

Tenho absoluta confiança no Governador pelo fato de estar sempre 
se encontrando com o Presidente da República, que se tem 
aconselhado com Aécio Neves, grande estadista que tem dado muitas 
contribuições ao desenvolvimento do Estado e, particularmente, ao 
Governo Federal. 

Parabenizo o Deputado Antônio Carlos Andrada, por suas brilhantes 
considerações. Estão ocorrendo desinformações. Não fugiremos do 
debate. A Bancada do PSDB estará disposta a discutir e a esclarecer 
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as dúvidas. Não inventaremos nada nem teremos intenção de 
prejudicar quem quer que seja, muito menos o servidor público, maior 
patrimônio do Estado. A Bancada do PT entenderá que estava na 
contramão da história, quando a discussão finalizar. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte)- O debate avança, 
e percebemos a importância do tempo para aprofundar essa questão, 
mas o PT insiste em terminar esta reunião. Não temos, pois, como 
desenvolver racioc1n10 longo. Sem dúvida está havendo 
desinformações. 

Tempo indeterminado é a caracterização jurídica do contrato de 
trabalho da CLT. O Governo quer usar esse expediente de natureza 
indeterminada em funções de caráter temporário do Estado. É preciso 
que o PT nos deixe manifestar, pois, à medida que o debate avança, 
clareiam-se as idéias. Quanto à inconstitucionalidade, o debate é 
jurídico. Existem duas tendências, ninguém é dono da verdade. 
Temos nossos argumentos segundo os quais se pode caminhar por 
este lado, mas o PT não entende assim. Quando há divergências em 
campos da sociedade ou entre Poderes, é o Judiciário que deve 
dirimir as dúvidas. Não tememos embates, por isso somos convictos 
ao defender nossa posição. Acreditamos que podemos avançar. 
Avaliação de desempenho e possibilidade de demissão não é algo 
simplista, como está sendo apresentado. Uma avaliação mobilizará 
setores e atividades diversas, não apenas um chefe imediato. Mesmo 
após essa avaliação, o cidadão tem direito de defesa, previsto na Lei 
no 14.184, que dispõe sobre o processo administrativo para casos de 
demissão. O servidor mal avaliado poderá adotar esse procedimento 
e, no final do processo, se ainda discordar, poderá recorrer ao Poder 
Judiciário. Essa possibilidade existe, já poderia estar acontecendo 
com milhares de contratados. O debate não é esse. Podemos avançar 
na discussão, à medida que nos esclarecermos. Poderemos encontrar 
convergências, mas não é necessano unanimidade. Toda 
unanimidade é burra, diz o ditado. É preciso discutir, oxigenar o 
debate, absorver boas idéias, ser vencidos ou vencedores, mas o voto 
do Plenário é que será determinante, após longa caminhada em 
comissões, audiências públicas, debates, palestras, embates no 
Plenário. Vence quem melhor argumentar. Buscaremos melhorar, mas 
não abriremos mão de nossa convicção, na qual estamos firmes, 
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porque, no passado, quando o Presidente FHC quis fazer as 
reformas, o PT não permitiu. E hoje usa o argumento de que não se 
reformou o que era preciso, apropriando-se das bandeiras das 
reformas previdenciária e tributária do Presidente FHC. Hoje passou a 
ser bom? Se as reformas houvessem sido feitas, estaríamos 
discutindo outras questões. Não permitiremos que isso ocorra. Essas 
mudanças são necessárias, serão feitas agora e, no futuro, 
disfrutaremos dos bons desdobramentos dessa reforma implementada 
pelo Governador Aécio Neves. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, V. Exa. optou por abrir 
o debate para questões de ordem no final, embora não fosse 
regimental, e julguei que, V. Exa. assim querendo, e com a vontade do 
Deputado Antônio Carlos Andrada de continuar a discussão, melhor 
seria não usar o Regimento para terminar a reunião sem o debate. 
Preferi que o debate prosseguisse, para demonstrar que o desejamos. 
Quem não quer debater é o Governador, que remeteu o projeto de lei 
sem discussão com os sindicatos. Agora fala em abrir o debate, mas 
seu Líder diz que o importante é o voto e, na essência do que pensa, 
isso não será quebrado. 

A essência será mantida. Portanto, o pensamento do Governo é 
permitir a discussão do projeto, mas mantendo a sua essência. A 
Oposição pode minimizar, mudar alguns enfoques, mas não há a 
intenção do Governo de quebrar a essência do projeto. Assim fica 
difícil, se não pudermos discutir as reais diferenç<·'- que existem. Não 
é possível discutir apenas a "perfumaria", qw,..:remos chegar à 
essência. Retocar somente, nós, da Oposição, não queremos. Vamos 
marcar, desde já, posição. Vocês marcam de um lado, e nós, do outro. 
A população julgará se foi correto resistirmos à quebra da estabilidade 
do servidor público ou não. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte) - O PT a quebrou, 
quando votou a emenda à Constituição. 

O Deputado Rogério Correia - Já expliquei esse assunto. A verdade 
chegará. Veremos se quebrarão a estabilidade. V. Exa. terá de votar 
com este Plenário cheio. _ 

A quebra da estabilidade só será possível após a regulamentação. 
Estamos contra, e V. Exa., a favor. Portanto, quer quebrá-la 
regulamentando. 
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O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte) - Ela está na 

Constituição, porque V. Exa. votou a favor. Está na Constituição do 
Estado essa possibilidade. 

O Deputado Rogério Correia - V. Exa. terá de votar na frente do 
servidor público. 

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Carlos Andrada, respeite o 
Regimento, a palavra está com o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - A questão dos celetistas é incorreta. 
O Governo deveria se preocupar em promover concurso público. O 
problema é que o texto do projeto abre concurso público para 
contratação de celetistas e institui, em Minas, a quebra do Regime 
Jurídico Único, possibilidade constitucional que não foi feita, mas que 
o Governo quer fazer. 

Da forma como está, professores podem ser contratados como 
celetistas. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte)- Não é verdade. 
O Deputado Rogério Correia - Agora, se é apenas temporário, 

podemos discutir. Mas, como está no projeto, professores, médicos, 
todos podem ser contratados como celetistas. Estamos contra esse 
ponto. Se não é essa a intenção do Governo, podemos discutir uma 
relação que satisfaça as partes. No nosso entender, contratar 
funcionário público, por tempo indeterminado, como celetista, não é 
correto, pois acreditamos que esses cargos devem ser ocupados por 
funcionários estáveis, mantendo-se o Regime Jurídico Único. Pontuo 
essa divergência. Se não existe essa divergência, podemos 
conversar. 

A questão da inconstitucionalidade pode ser discutida aqui. O que é 
inconstitucional não é o que está nas Constituições Estadual ou 
Federal, mas o projeto que nos foi enviado, pois a matéria não foi 
regulamentada pela Câmara Federal. Portanto, a Comissão de 
Constituição e Justiça pode barrar esse projeto, como também 
podemos barrá-lo. Não depende apenas da justiça. 

Concordamos com a avaliação de desempenho para promoção na 
carreira e somos contra a avaliação de desempenho que permita 
demissão. Acreditamos que isso não é correto. Permitirá uma série de 
perseguições. Criará verdadeiro terror no serviço público. Se V. Exa. 
quiser votar a favor, paciência. Explique para o servidor público a sua 
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posição, no meu entender, antidemocrática. 

As reformas do FHC e do Lula são diferentes. Lula está com 80% de 
aprovação, e Fernando Henrique não conseguiu esse índic_e nem no 
primeiro dia de Governo. Sucateou o serviço público, desmoralizou 
nosso País, vendeu as estatais e se vendeu aos interesses do capital 
financeiro internacional. Lula começa a consertar os estragos 
provocados por FHC, minimizando os problemas do povo. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
. Encerramento 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise)- A Presidência verifica, 
de plano, a inexistência de quórum para á continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião especial 
de amanhã, dia 5, 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. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 4/6/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila (2), dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Geraldo Moreira, ocorrido em 2/6/2003, em Canaã, 
e do Sr. Alberto Ivo R. Mourão, ocorrido em 1°/6/2003, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Fabiano, dando ciência à Casa do falecimento 
do Sr. José de Souza Nogueira, ocorrido em 29/5/2003, em Pouso 
Alto. (-Ciente. Oficie-se.) 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 610/2003 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Ermano Batista, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores e 
Trabalhadores Rurais do Córrego do Rodo - APTR -, com sede no 
Município de Nova Belém. 
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Examinado o projeto preliminarmente' pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda no 1 ' 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação . . 
A referida entidade é sociedade civil e possui como objetiVO 

primordial o incentivo ao uso de técnicas adequadas para. a 
preservação do meio ambiente e o bom uso da terra. Dessa maneira, 
procura melhorar a produtividade da agricultura local, gerando 
aumento de renda e a elevação do padrão de vida dos moradores da 
zona rural do Município de Nova Belém. 

A educação e o aperfeiçoamento profissional dos filiados é, também, 
uma das suas metas, o que também põe em relevo os seus méritos. 

Conclusão 
Pelo relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 610/2003 

com a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 2003. 
Gilberto Abramo, relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 372/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
~e autoria da Comissão de Saúde, a proposiçã~~m análise req~er 

seJa enviado ofício ao Secretário da Saúde, soll~;tando informaçoes 
sobre a situação epidemiológica no Estado, sobretudo dos casos ~e 
dengue clássica e a dengue hemorrágica, quais providências estao 
sento tomadas pela Secretaria e sua Superintendência de 
Epidemiologia, além do relato oficial do quadro, com quantidades de 
casos confirmados, casos suspeitos, óbitos, exame laboratorial e 
campanhas desenvolvidas. 

Publicado em 4/4/2003, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundall)entação 
A proposição em análise situa-se no domínio da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 62, 
XXXI, da Constituição do Estado. 
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o art. 54,§ 2°, do mesmo Diploma, por sua vez, estabelece que a 

"Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado 
Pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no 
Prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam 
crime de responsabilidade". 

As informações cujo envio a esta Casa ora se requer dizem respeito 
a todas as situações epidemiológicas e, em especial, aos surtos de 
dengue que ameaçam 50% das cidades do Estado, já com notícias de 
falecimentos em Divinópolis e São Gotardo e da presença do vírus 
causador da doença em 429 outros municípios. 

É oportuno ressaltar que as informações solicitadas por intermédio 
deste requerimento permitirão ao Poder Legislativo ter uma idéia clara 
acerca da real situação das ações empreendidas pela Secretaria de 
Saúde, preventivas e de combate ao mosquito causador da dengue e 
ao coronavírus, causador da SARS (Síndrome Respiratória Aguda 
Grave) e das ações preventivas e de combate à malária, à AIDS e à 
hepatite C, entre outras. 

As doenças epidêmicas demandam rigoroso controle, principalmente 
de natureza preventiva, caso contrário alastram-se e causam 
calamidades. A título de ilustração, vale ressaltar que os casos de 
dengue e SARS são objeto de matérias amplamente veiculadas pelos 
noticiários, contudo pouco se sabe sobre os reais números de 
acometimentos e mortes, bem como sobre o trabalho daquela 
Secretaria junto aos hospitais, postos de saúde, médicos em geral no 
que se refere à coleta de dados desses e demais casos. 

A malária, cujo mosquito transmissor está sendo levado a bordo de 
aviões comerciais, era uma doença erradicada há décadas e agora 
vem se propagando até mesmo na Europa e nos Estados Unidos; a 
AIDS é o flagelo atual da humanidade, e o controle de infectados, tão-
somente, não tem levado a uma redução significativa de mortes e 
internamentos; a hepatite C, a mais letal forma de hepatite, tem se 
mostrado de difícil erradicação, por mais controle que estejamos tendo 
nas transfusões de sangue, pois ela pode se propagar-se também por 
tatuagens e drogas injetáveis. 

Portanto, entendemos ser conveniente e oportuno o pedido de 
informação ora formulado; porém a fim de suprimir o nome do titular 
da Secretaria da Saúde, estamos propondo uma emenda. 

I . 
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Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 
372/2003 com a Emenda n° 1, apresentada a seguir: 

EMENDA N° 1 
Suprima-se da proposição o seguinte: 
"Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva,". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO. No 408/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Leonardo Quintão, a proposição em análise 

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja dirigido pedido de 
informações aos Secretários de Estado da Fazenda e de 
Planejamento e Gestão a respeito do detalhamento do valor de restos 
a pagar que o Estado deve, bem como a relação de despesas orçadas 
e não empenhadas, a serem pagas no exercício financeiro de 2003. 

Requer, ainda, de ambos os Secretários, o envio de todos os 
documentos a esta Casa referentes ao detalhamento das informações 
requeridas. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em pauta refere-se a "restos a pagar'' e, nos termos do 

que estabelece a Lei no 4.320, de 1964, em seu art. 36, enquadram-se 
como tais "as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro" (data de encerramento do exercício financeiro), as quais, 
por essa condição, são inscritas contabilmente como obrigações a 
pagar no exercício seguinte, porém à conta das dotações 
orçamentária do exercício em que foram empenhadas. 

Outro termo utilizado no requerimento refere-se "às despesas 
orçadas e não empenhadas", a serem pagas no exercício de 2003. 
Temos a dizer que as despesas do Estado são orçadas, aprovadas 
por este parlamento, enviada ao Governador para sanção e 
publicadas na Lei Orçamentária; por outro lado, se as despesas não 
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foram empenhadas, elas não podem ser pagas. 

O que ocorre, geralmente, são despesas orçadas para um exercício 
e não realizadas. 

Diante do que foi dito, torna-se necessário reformular o pedido em 
exame para melhor adequação dos termos utilizados na proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

408/2003 na forma do Substitutivo no 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma 
regimental, sejam solicitadas aos Secretários de Estado da Fazenda e 
de Planejamento e Gestão informações detalhadas dos restos a pagar 
inscritos pelo Estado referentes ao exercício de 2002, bem como a 
relação das despesas orçadas no exercício de 2002 e não realizadas. 

Requer, ainda, o envio dos documentos a esta Casa referentes ao 
detalhamento das informações requeridas. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 411/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Administração Pública, a proposição em 

exame requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam 
solicitadas ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DER-MG - informações sobre os seguintes tópicos: a) 
procedimentos administrativos que têm sido adotados pelo órgão no 
gerenciamento do serviço de táxi das cidades que compõem a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, especialmente de Lagoa Santa, 
explicitando a forma utilizada para a seleção dos particulares aos 
quais o poder público incumbe a prestação do aludido serviço; b) 
estudos prévios da relação entre a demanda pelos serviços e a 
quantidade de veículos necessários para supri-la no que se refere aos 
táxis especiais; c) nomes dos selecionados nos últimos dois anos 
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acompanhados dos respectivos números de placa e chassis e do 
modelo de veículo. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O serviço de táxi especial na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte - RMBH - surgiu motivado pela construção do Aeroporto 
Internacional de Confins. Por delegação da Assembléia Metropolitana 
de Belo Horizonte - AMBEL -, o DER-MG é o órgão responsável pelo 
gerenciamento desse sistema de transporte. A partir de 1995, as 
permissões e concessões para esse tipo de serviço passaram a ser 
feitas por meio de licitação, nos moldes do que determina a Lei n° 
8.666, de 1993, Lei das Licitações. 

Ao que parece, essa determinação não vem sendo cumprida, ou 
seja, os dispositivos da Lei no 8.666 que disciplinam a matéria não 
estão sendo realmente considerados, conforme veiculado na imprensa 
e em reuniões realizadas por esta Casa para discutir o assunto. 

Para o Promotor de Justiça Marcial Vieira de Souza, não há como 
fugir da licitação para a concessão do serviço de táxi, mas 
infelizmente "é difícil convencer as administrações públicas de 
cumprirem a legislação- há uma cultura de jeitinho". 

Por se tratar de um assunto polêmico, que vem sendo discutido em 
audiência pública nesta Casa e que motivou o Presidente da 
Comissão de Administração Pública a acatar reivindicações de 
parlamentares que sugeriram a formação de uma comissão especial 
para abordar mais profundamente a questão, consideramos o envio 
do pedido ora analisado meritório e oportuno. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

411/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 451/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 

--
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De autoria da Comissão de Saúde, a propos1çao em estudo 

solicita à Presidência da Assembléia seja encaminhado ao Secretário 
da Saúde pedido de informações sobre casos de suspeita de 
Síndrome Respiratória Aguda - pneumonia atípica ou asiática - no 
Estado; quais as providências tomadas para melhorar a qualidade da 
informação nos aeroportos sobre a epidemia; qual o grau de 
conhecimento sobre a doença e quais as formas utilizadas para o 
controle da transmissão, além das condições dessa Secretaria para o 
atendimento de pacientes e a realização do exame de cultura do vírus. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Por intermédio da proposição sob comento, a Comissão de Saúde 

visa tomar conhecimento das medidas preventivas que a Secretaria 
da Saúde está adotando, em Minas Gerais, com relação à Síndrome 
Respiratória Aguda Severa - pneumonia asiática. 

Conforme vem sendo amplamente divulgado pela imprensa, a 
pneumonia asiática é causada, provavelmente, por uma mutação do 
vírus do resfriado comum, o Corona Vírus. Tem origem diferente da 
pneumonia comum - que é causada por bactérias, não por vírus - e 
mata 3,5% de suas vítimas, contra uma mortalidade de menos de 1% 
da pneumonia tradicional. 

É inútil acalentar a idéia de que o Brasil possa ficar livre da moléstia 
oriental, mas temos condições de evitar que esta se torne epidemia se 
medidas preventivas forem tomadas e ações de saúde pública forem 
priorizadas nos casos de pacientes com suspeita de contágio. 

Visando, pois, inteiramos das ações que o Governo Estadual vem 
priorizando sobre essa questão e com o objetivo de tomar 
conhecimento se a rede de saúde pública do Estado está-se 
preparando para atender a uma eventual demanda de emergência é 
que consideramos oportuno e urgente o envio da proposição. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento na 

451/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE JUNHO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 44a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 5/6/2003 
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Dalmo Ribeiro Silva 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): - Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nos 785 a 787/2003- Requerimentos n°s 
833 a 842/2003 - Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva 
(2) e Ricardo Duarte - Comunicações: Comunicações das Comissões 
de Defesa do Consumidor e de Saúde - Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados lrani Barbosa, Sargento Rodrigues, Gustavo 
Valadares, Célio Moreira, José Henrique e Doutor Viana - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da 
Presidência - Designação de Comissões: Comissão de Participação 
Popular - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 51/2003 - Comissão Especial do Metrô -
Comissão Especial da UEMG - Leitura de Comunicações - Despacho 
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva (2) e Ricardo Duarte; deferimento - Questão de ordem -
Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do 
Deputado Miguel Martini - Requerimento do Deputado Bonifácio 
Mourão; deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Discursos dos Deputados lrani Barbosa e Miguel Martini -
Encerramento. 

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Alberto Pinto Coelho 
- Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André Quintão - Antônio Genaro 
- Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma 
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim 
Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
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Leonardo Ouintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz 
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Marília Campos - Mauro Lobo -
Miguel Martini- Neider Moreira- Olinto Godinho- Paulo Cesar.- Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto 
Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião 
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley 
Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Alo i se) - Às 14h 15min, 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. 

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

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

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

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa 
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI No 785/2003 
Institui o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite - Leite 

Mineiro - e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária 

de Leite- Leite Mineiro. 
Art. 2° - São objetivos do Leite Mineiro: 
I - aumentar a produção de leite e a produtividade do setor; 
11 - garantir a oferta estável de leite e derivados; 
111 - assegurar a qualidade do produto oferecido ao consumidor; 
IV - estimular o aumento da competitividade no setor; 
V - incentivar a cooperação entre os produtores; 
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VI -identificar, no âmbito do programa, os'produtores carentes de 

recursos e incentivar a captação destes; 
VIl -assegurar aos produtos lácteos originários de bovinos, caprinos 

e ovinos a adoção de critérios adequados de produção e de 
comercialização que atendam às suas especificidades; 

VIII - divulgar permanentemente a importância do leite para a boa 
qualidade da saúde humana. 

Art. 3° - Cabe ao Poder Executivo na administração e na gerência do 
Leite Mineiro: 

I - cadastrar as unidades de produção e de industrialização de leite, 
com vistas ao controle sanitário; 

11 - desenvolver pesquisas que visem a melhorar a qualidade 
genética dos rebanhos, os níveis de manejo alimentar e sanitário, bem 
como a qualidade do leite e seus derivados; 

111 - implantar mecanismos de prevenção e controle permanentes de 
doenças que ponham em risco a qualidade dos rebanhos e 
comprometam a sua produtividade ou a saúde dos consumidores; 

IV - fornecer orientação técnica e gerencial aos produtores, às 
cooperativas e às demais formas associativas, levando em 
consideração os aspectos de . racionalização dos sistemas de 
produção; 

V - manter sistema de informações de mercado, relacionadas, entre 
outros assuntos, com os custos de produção, os preços do leite nas 
principais regiões produtoras, os estoques de de~~ados lácteos e as 
estimativas de produção e de consumo, de fCJj ma a subsidiar o 
planejamento das atividades do setor leiteiro; 

VI - celebrar convênios com entidades de direito público e privado, 
com o fim de facilitar a consecução do programa; 

VIl - desenvolver ações que propiciem a melhoria da qualidade e da 
imagem dos produtos lácteos mineiros, em especial dos queijos e 
demais derivados, e emitir certificados de qualidade. 

§ 1 o - No planejamento e na execução das ações e medidas 
previstas neste artigo será assegurada, na forma de decreto, a 
participação dos setores de. produção, industrialização e 
comercialização do leite e seus derivados. 

§ 2° - A orientação técnica e gerencial de que trata o inciso IV deste 
artigo será fornecida de forma prioritária e gratuita aos pequenos 

----~-----1 

:, i 

:F ... 



206 
produtores. 

Art. 4o - O Poder Executivo adotará medidas que garantam a 
participação dos produtores na fixação do preço final dos produtos 
lácteos. 

Art. 5o - O Poder Executivo garantirá o fornecimento de leite às 
escolas públicas, com vistas ao atendimento da comunidade 
estudantil rural carente, observadas as peculiaridades locais, dando 
preferência à compra do produto "in natura" dos produtores rurais dos 
municípios em questão. 

Parágrafo único - Quando a demanda do município for maior do que 
a oferta, serão respeitados os princípios da livre concorrência. 

Art. 5o - O Poder Executivo consignará, na lei orçamentária anual, 
d~tações suficientes para a implementação das ações previstas nesta 
lei. 

Art. 7o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: O Estado de Minas Gerais destaca-se no cenano 

nacional por sua expressiva produção de leite e derivados, posição 
que vem sendo ameaçada nos últimos anos, dada a falta de 
assistência a pequenos e médios produtores. São vários os fatores 
que contribuem ostensivamente para a estagnação e até para a 
diminuição da produtividade no setor leiteiro. Como exemplo, citamos 
o êxodo rural, a falta de financiamento e de incentivos por parte dos 
órgãos financiadores do poder público, o abandono do homem do 
campo e a falta de uma política mais justa para a comercialização do 
leite e seus derivados. Também as altas taxas de juros instituídas pelo 
Governo Federal levaram os produtores de leite a não investirem nas 
suas produções. A falta de crédito, de apoio às cooperativas de leite e 
a pequenos produtores, aliada ao controle do preço do leite pelas 
grandes empresas de beneficiamento do produto, teve como 
conseqüência a redução brusca dos preços do rebanho, do leite e 
seus derivados básicos. 

A proposição ora sugerida, iniciativa deste parlamentar, tem o 
propósito de dar contorno mais abrangente ao tema tratado. Há que 
se destacar no rol dos objetivos destacados em nossa proposição a 

-
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permanente preocupação em amenizar a dramática situação por 
que passam os pequenos e médios produtores de leite, os quais, é 
público e notório, têm sido vítimas de um processo econômico 
perverso. De um lado, não têm recebido a assistência devida por parte 
do Estado naquilo que se refere à produção, à armazenagem e à 
comercialização de seus produtos. De outro, tornam-se reféns de 
grandes empresas multinacionais e nacionais, às quais, a preço vil, 
entregam diariamente o produto de seu trabalho. Uma outra mazela 
detec;tada no nosso Estado, a exemplo do que ocorre nos demais, diz 
respeito à enorme carência de merenda escolar. A fome das crianças 
poderá ser amenizada por via de entrega direta, pelo produtor, às 
escolas carentes da rede pública, do excedente de leite 
comercializável, compensando-se no ICMS a ser recolhido os valores 
relativos ao produto entregue, na forma de regulamento a ser editado 
pelo Poder Executivo. Pelas razões aqui apontadas, conclamamos os 
nobres Deputados desta Casa a aprovarem nossa proposição, cujo 
alcance social e econômico é de grande relevância. 

- Publicado, vai o Projeto às Comissões de Justiça, de Política 
Agropecuária e de Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos 
do art.188, c/c art.1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 786/2003 
Acrescenta artigos à Lei n° 14.614, de 31 de março de 2003, que 

institui o Programa de Apoio Financeiro à Escola Família Agrícola do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Lei no 14.614, de 31 de março de 2003, fica acrescida dos 

seguintes dispostivos, renumerando-se os demais: 
"Art ..... -Compete ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria 

de Estado da Educação, firmar convênios com a Associação Mineira 
das Escolas Famílias Agrícolas - AMEFA -, nos quais serão definidos 
os critérios para o repasse dos recursos públicos financeiros a serem 
destinados às escolas de que trata esta lei, bem como os critérios de 
prestação de contas de sua aplicação. 

§ 1 o - Os recursos repassados às Escolas Famílias Agrícolas, por 
intermédio da AMEFA, destinam-se às despesas de custeio de 
manutenção, administração e docência, ficando assegurado o repasse 
mínimo equivalente a 50% (cinqüenta por cento) das despesas anuais 
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relacionadas nesse parágrafo. 

§ 2° - À AMEFA caberá o fornecimento e controle do cadastro 
atualizado de que trata o art. 4°, bem como a interveniência na 
indicação das escolas que devem receber os recursos financeiros de 
que trata esta lei, respondendo também pela prestação de contas, de 
acordo com critérios estabelecidos no convênio ou fixados pela 
Secretaria de Estado da Educação. 

§ 3° - As despesas de custeio com pessoal ficam sujeitas aos limites 
previstos na política salarial e no Plano de Cargos e Salários do 
Estado, respeitando-se as especificidades da Escola Família Agrícola 
- EFA -, cujo docente atua em tempo integral, com dedicação 
exclusiva para o trabalho na docência em sala de aula e de 
acompanhamento no internato e na família. 

§ 4° - Para efeito de cálculo do repasse mínimo de que trata o § 1 o 

deste artigo, será usado como base o custo por aluno na rede pública 
estadual, levando-se em conta as especificidades da Escola Família 
Agrícola e do ambiente rural. 

Art. .... - A Secretaria de Estado da Educação providenciará a 
inclusão no Orçamento Estadual dos auxílios ou subvenções 
destinados às entidades beneficiadas por esta lei, os quais serão 
pagos mediante critérios estabelecidos pelo convênio.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2003. "' 
Padre João 
Justificação: O Estado pioneiro na implantação das Escolas Famílias 

Agrícolas - EFA - foi o Espírito Santo, em 1969. Para garantir a 
implementação da proposta pedagógica das Escolas, criou-se nesse 
Estado a Associação das Escolas Famílias Agrícolas do Espírito 
Santo, que, até hoje, vem gerenciando e coordenando as atividades 
em todo o Estado, cuja relação com o poder público é amparada por 
lei desde 1991. 

Em Minas a entidade percursora dessa modalidade de escola, que 
vem se expandindo no interior do ~stado, é a Associação das Escolas 
Famílias Agrícolas- AMEFA. 

A orientação pedagógica, que busca valorizar o conhecimento 
pessoal do aluno e de suas famílias e as tradições locais, é 
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assegurada pelo corpo docente treinado pela AMEFA. Adota-se 
como método de aprendizado a "pedagogia da alternância", que 
permite compatibilizar o aprendizado escolar com as ativ_idades de 
campo dos alunos, além de assegurar a aplicação das técnicas 
aprendidas nas propriedades agrícolas familiares. 

Garantir que esses recursos sejam repassados à AMEFA é 
assegurar o prosseguimento deste projeto dentro dos critérios 
pedagógicos já tradicionalmente aceitos pela Secretaria da Educação, 
cujos benefícios podem facilmente ser identificados em qualquer 
região que possua uma Escola Família Agrícola. Também garante a 
lisura do procedimento pedagógico e administrativo, já que a AMEFA 
vem acumulando experiência e conhecimento por gerenciar as mais 
de 35 escolas associadas, com possibilidade de expansão e de se 
tornar modelo para os outros Estados, caso obtenha a tão almejada 
parceria com o poder público, razão deste projeto de lei, que pretende 
aperfeiçoar a referida legislação e adequá-la à realidade do Estado. 

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

PROJETO DE LEI No 787/2003 
Declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa Planaltinho, 

com sede no Município de Guaxupé. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Esportiva 

Planaltinho, com sede no Município de Guaxupé. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: A Sociedade Recreativa Planaltinho, com sede na 

cidade de Guaxupé, já reconhecida de utilidade pública por lei 
municipal, tem por objetivo a difusão do civismo por meio da prática 
das modalidades esportivas, amadoras, principalmente, o futebol, e 
proporcionar reuniões de caráter social e cultural. 

Agora, a entidade pleiteia sua declaração de utilidade pública em 
nível estadual. 

A documentação apresentada está em consonância com a Lei no 
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12.972 , de 27/2/98. Portanto, espero 0 costumeiro apoio dos meus 
pares para a aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e d_e ~ducação, para deliberação, nos termos do art. 188, 
ele o art. 103, mc1so I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS . 
No ~33/2003, . do Deputado Célio Moreira, solicitando s_eJa 

encammhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informaçoes 
sobrE? o valor gasto no recapeamento do trecho da Rodovia MG-164 
que menciona.(- À Mesa da Assembléia.) 

No 834/2003, do Deputado Célio Moreira solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG co~ vistas ao recapeamento 
asfáltico da, Rodovia MG-170, que liga 0 Município de Arcos à Rodovia 
BR-262. (-A Comissão de Transporte.) 

No 835/2003, do Deputado Chico Simões solicitando seja formulada . - ' . , . mamfestaçao de aplauso ao Centro Cultural Pasárgada, no Mun1c1p1o 
de Tim_óteo, pelo transcurso 9os 25 anos de criação da Associação de 
Capoe1ra Lenço de Seda.(- A Comissão de Educação.) 

No 836/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o jornalista Leôncio Correa pela 
homenagem recebida durante a 38a edição do Troféu ~a~l~s 
Drummond d,e Andrade, categoria "Destaques do Ano", no Mun1c1p1o 
de ltabira. (-A Comissão de Transporte.) 

No 837/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso ao Núcleo de Extensão do Centro 
Universitário do Leste de Minas Gerais - UNILESTE - MG - pelo 
transcurso dos oito anos de funcionamento da Comunidade 
Autogestiva Vida Natural- CAGEVIN. (-À Comissão de Saúde.) 

No 838/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando a inserção nos 
anais da Casa da série de reportagens sobre o Massacre de lpating~, 
veiculada no jornal "Estado de Minas" nos dias 1 o e 2/6/2003. (- A 
Mesa da Assembléia.) . 

N° 839/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando ~eJa 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a rev1sta 
"Encontro Importante" pelo transcurso de seu 1 o aniversário de 
circulação. . 

N° 840/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seJa 

-
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formulado apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do 
DER-MG com vistas ao asfaltamento da estrada que liga o Município 
de Coração de Jesus ao Município de Brasília de Minas. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

N° 841/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a American Express 
Pelo recebimento do prêmio "Consumidor Moderno de Excelência em 
serviços ao Cliente". (-À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

N° 842/2003, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da FEAM com vistas a que envie a 
essa Comissão informações sistemáticas sobre as ações relacionadas 
com o acidente ambiental provocado pela Indústria Cataguases de 
Papel. 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja realizado 
seminário institucional destinado à discussão da política educacional 
do Estado. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva e Ricardo Duarte. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Defesa do Consumidor e de Saúde. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa*- Sr. Presidente e Srs. Deputados, há um 

tempo não muito distante, ainda no Governo Eduardo Azeredo, ocupei 
esta tribuna cerca de 12 dias antes da greve da PM, que causou 
trauma e criou alguns líderes. Um deles está nesta Casa e outro no 
Congresso Nacional, o Deputado Cabo Júlio. Fatos ocorridos, 
principalmente nas últimas horas, levam-nos a um pedido de reflexão 
do Governador Aécio Neves, com o qual fiz questão de trabalhar, 
juntamente com meu partido, em sua campanha, quando foi eleito 
com larga margem de vantagem sobre o segundo colocado. 

Dias atrás, o Cabo Valadares, Presidente de uma das associações 
de militares, avançou, em uma solenidade, sobre o Governador, 
rasgando o seu contracheque e atirando-o na maior autoridade do 
Estado. O ex-Cabo Edmilson, excluído da PM, também avançou sobre 
o Governador, não se sabe se para um pedido ou uma agressão, por 

~---~--------~ 

1' 



r:. 
~ .. 

............. -

21~ 
ter sido excluído ou por algum outro problema. 

Ontem, chegou-se ao cúmulo do absurdo, quando os Majores 
Lunardi e Rogério saíram na porrada, em plena Praça da Liberdade. a 
que mudou na PM? O Governo Itamar Franco aumentou o salário dos 
militares? Criaram-se expectativas, mas continuamos assistindo e. 
vários policiais militares morando em favelas, no fundo da casa dos 
pais, de favor com algum familiar e, principalmente, sem dignidade. 

O efetivo da PM não cresce há vários anos. Dentro da corporação, 
são grandes os problemas. Nas ruas, maiores ainda. A criminalidade 
grassa no Estado, como nunca se viu. Quando um criminoso vai pare. 
a penitenciária, a família recebe auxílio-reclusão; quando um PM 
morre em serviço, a família não tem sequer dignidade e o respeito de, 
sociedade, porque as instituições de direitos humanos hoje defende111 
bandidos, traficantes, agem contra os interesses da sociedade. O 
Conselho de Segurança do Estado não se reúne. Será que é boicote 
ao Vice-Governador, que é o Presidente? Há algo estranho no ar. 

Sr. Presidente, o Plenário desta Casa está vazio, o que cause. 
desmotivação. O Governo tem ampla maioria. Os sintomas são 
difíceis de entender. Lembro que, no Governo Eduardo Azeredo, o 
atual Secretário de Obras Públicas, Deputado Agostinho Patrús, 
tranqüilizava o Governador dizendo-lhe a todo instante: está tudo sob 
controle. Chamou, os militares batem continência. Não tem problema. 
O mesmo secretário, há alguns dias, concedeu aumento do transporte 
coletivo, independente da anuência da AMBEL e dos Prefeitos da 
RMBH. 

O Secretário Danilo de Castro recebe todo mundo, dá tudo, mas não 
entrega nada. É um bom gerente de Banco, excelente cobrador de 
juros, mas deficiente como secretário. A centralização do poder neste 
Governo é assustadora. O Governador Aécio Neves é homem e 
político experiente, fui seu companheiro, quando Deputado Federal. 
Ainda faço parte da base de Governo, que, me parece, vai contar com 
a totalidade, 77 Deputados. A totalidade geralmente é burra, logo 
começo a me precaver. Governador Aécio Neves: é descontrole, 
inércia, informação imbecil prestada por seus assessores ou é 
ignorância total sobre os problemas que ocorrem na PM? As 
vantagens são dos bandidos. O Cabo Júlio, líder dos militares, vai a 
uma reunião de líderes da PM, e um insubordinado o enche de 
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porradas. 

O grande valente da rebelião da greve dos policiais apanha e chora 
como um menino. A Comissão de Segurança desta Casa, auxiliar da 
Comissão de Direitos Humanos, obviamente defende os interesses 
daqueles que não são policiais. 

Temos informações seguras de que o Comandante da PM ligou para 
o Presidente desta Casa, manifestando suas preocupações pelo 
descontrole previsto para os próximos dias da segurança pública. 
Policial e policiamento se fazem com dignidade, condição de vida, 
honradez, disciplina, requisitos básicos que estão sendo esquecidos, 
principalmente por parte do Comando da PM. E o Comando, Sr. 
Governador, obviamente envolve V. Exa., o Comandante e Chefe das 
Polícias Militar e Civil deste Estado. 

É preocupante. Nessa briga do bandido com a polícia, quem tem 
morrido, na realidade, é o cidadão de bem, que não tem quem o 
representa, visto que os grandes vitoriosos da eleição passada foram 
exatamente aqueles que mais defenderam os bandidos dentro do 
Estado. Se o cidadão é imbecil, problema dele. Mas quem enxerga um 
pouco tem de fazer um alerta. E os problemas dentro de Minas 
parecem estar à deriva. Gostaria de uma explicação, de público, do 
Governador Aécio Neves para esse descontrole absurdo que grassa 
dentro da nossa PM. Quando há descontrole dessa forma, ou os 
problemas são demais, ou estão se sobrepondo novamente aos 
interesses da tropa e à dignidade dessa Polícia. 

A situação é gravíssima. Se alguém não atentou para os detalhes, 
os que puderam ser publicados nos jornais, imaginem o que está 
acontecendo nos bastidores e nos meandros dos poderes de nossas 
polícias. 

É um alerta que faço a esta Casa. A PM precisa de salários, 
dignidade, contingente, disciplina, e isso só se faz com um Governo 
que tenha controle dessa Polícia. Senão, cabe-nos alertar que 
devemos pedir ao Presidente da República uma intervenção imediata 
na segurança do nosso Estado, porque já sofremos na carne a 
experiência da indisciplina, e o povo sofreu com a falta de segurança 
neste Estado, Nunca morreu tanto inocente quanto nos últimos dias. 
Assassinados por bandidos, dos quais a nossa Polícia não tem dado 
conta, porque não tem dinheiro, armamento, homens, carro e, 
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~ri.ncipalmente, porque não tem controle, uma vez que os fatos das 
ultrmas horas mostram que estamos à beira do caos. 

Prefiro continuar com a dignidade de poder vir à tribuna a ficar co~ 
o Governo e as benesses de V. Exa. A turma que 0 assessora esta 
interessada em tudo menos na segurança e no bem-estar do povo de 
Minas Gerais. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, 0 Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria de dizer a V. Exa. e ~o 

Deputado lrani Barbosa que a Comissão de Segurança Pública nao 
tem se calado em nenhum momento. Temos mostrado a situação de 
precariedade de forma veemente ao Governador do Estado. Tenho 
ocupado esta tribuna denunciando a morte dos 16 policiais. Pude 
declinar o nome de todos, fazendo apelo ao Governo e a esta Casa, 
co-responsável no que diz respeito à LDO e ao orçamento do Estad~: 

Se priorizarmos a segurança pública, sairemos do discurso. Nao 
precisa ser a Bancada do PT, que se encontra na Oposição, nem .a 
bancada governista, mas todos os Deputados. os Governos estaduars 
deixaram a segurança pública de lado ao longo dos anos. Se esta~~s 
enfrentando embate na rua, esta Casa é co-responsável, pois permrtru 
que, em orçamentos anteriores, não se priorizasse a segurança 
pública e curvou-se ao Poder Executivo como tem feito ao longo da 

' história. 
Fazemos de conta que fiscalizamos o Poder Executivo, porque a 

mesa da Assembléia tem de dar parecer ao requerimento. Não ser~ a 
Comissão de Segurança Pública ou seu Presidente que solucionara o 
problema, porque é mais complexo que imaginamos. Os Deputados 
têm a mesma responsabilidade quanto à LDO que votaremos em 
setembro. Não podemos deixar R$30.000.000,00 para segurança 
pública, nem R$40.000.000,00 para o custeio. Temos de deixar 
R$100.000.000,00 por ano. Aí, sim, teremos condições de 
reaparelhar, reequipar, fornecer colete e armamento adequado para 
fazer o enfrentamento. Acima de tudo, não podemos nos esquecer da 
questão salarial e da dignidade. 

Fui cobrado na Comissão de Segurança Pública como se fosse o 
único Deputado que representa esse segmento de forma legítima. 
Disse aos Presidentes das entidades que se priorizássemos o 
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orçamento, a LDO, esta Casa teria condições de dar resposta. Não 
podemos culpar o atual Governador, porque tem apenas cinco meses. 
Mas e os outros? Sucatearam a segurança pública. Entregaram os 
policiais a segundo, terceiro, quarto plano, como acontece em Brasília, 
quando se trata da reforma do Código de Processo Penal. Sempre há 
assunto prioritário. O instrumento capaz de fazer frente na mão do 
policial, do promotor e do Juiz não existe. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente também precisa ser reformado, porque há muitos 
adolescentes matando policiais. 

Cometem 1 O, 15 homicídios, mas ficam zerados ao completar a 
maioridade, ou seja, não têm sequer antecedentes criminais. 

A questão da segurança pública é muito complexa. Esta Casa deve 
deixar a hipocrisia de lado e começar a fiscalização do Executivo, 
fazendo uso do poder que lhe foi confiado pelas Constituições Federal 
e Estadual, a fim de ditar as regras do orçamento, porque não se faz 
segurança pública sem dinheiro. Esta Assembléia tem condições de 
definir as verbas necessárias. Espero contar com o apoio dos 
companheiros. Acompanharemos a elaboração da LDO e do 
orçamento. Cobrarei a coerência dos Deputados frente à questão da 
segurança pública. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares. 
O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, o assunto que me traz a esta tribuna não tem 
ideologia partidária, porque depende do empenho dos 77 Deputados, 
a fim de que seja reparada uma injustiça cometida contra uma região 
de Minas. 

O Governador Aécio Neves criou a Secretaria Extraordinária para o 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de 
Minas, abrangendo uma região que, há longa data, sofre com a seca, 
pobreza, falta de investimentos, de infra-estrutura, de escolas e de 
postos de saúde. No entanto, outra região de Minas, que já teve 
diversos representantes nesta Casa e vive a mesma situação do Norte 
de Minas e do Jequitinhonha, foi esquecida. Refiro-me à região que 
engloba duas microrregiões: a Associação Microrregional do Médio 
Espinhaço - AMME - e a Associação Microrregional da Bacia do 
Suaçuí- AMBAS. Tenho certeza de que os Deputados que visitaram a 
região concordam comigo: é um local pobre, carente, cujo povo 
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precisa da mesma assistência dada à população do Norte, do 
Jequitinhonha e do Mucuri. 

Após um trabalho feito em conjunto com o Líder do Governa, 
Deputado Alberto Pinto Coelho, entreguei hoje, pela manhã, um 
estudo à Secretária Elbe Brandão, solicitando a inclusão dos 39 
municípios das duas microrregiões. 

Pela Microrregional do Médio Espinhaço são: Alvorada de Minas, 
Carmésia, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Dom 
Joaquim, Ferros, ltambé do Mato Dentro, Jabuticatubas, Morro da 
Pilar, Passabém, Rio Vermelho, Santa Maria de ltabira, Santana da 
Riacho, Santo Antônio do ltambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, São 
Sebastião do Rio Preto, Serra Azul de Minas e Serro. Da Microrregião 
da Bacia do Suacuí: Água Boa, Braúnas, Cantagalo, Coroaci, 
Divinolândia de Minas, Dores de Guanhães, Guanhães, José Raydan, 
Materlândia, Paulistas, Peçanha, Sabinópolis, Santa Maria do Suaçuí, 
São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião da 
Maranhão, Senhora do Porto e Virginópolis. Esses 39 municípios 
possuem 322 mil habitantes. 

Hoje fizemos pedido, em meu nome e em nome do Líder de 
Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, para inclusão desses 
municípios na Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento das 
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas. Peço o apoio 
dos senhores e senhoras parlamentares, representantes do povo 
mineiro. Essa injustiça será reparada no início do mandato da 
Governador Aécio Neves, com quem estive há duas semanas, e se 
mostrou sensível a essa reivindicação. Espero que, em breve, 
tenhamos uma solução que propicie o desenvolvimento daquela 
região. 

Recentemente foi realizada audiência pública nesta Casa, que 
contou com a participação da Sra Tânia Bacelar, Secretária Executiva 
do Ministério da Integração Nacional e coordenadora do grupo que 
estuda a criação da nova SUDENE, e apresentamos-lhe a mesma 
proposta. 

Encontrei-me com alguns Deputados, como o José Henrique, 
Bonifácio Mourão, Fábio Avelar, e outros que não se encontram 
presentes, como o Márcio Passos. Todos me disseram que 
reivindicaram a inclusão de municípios na nova área da SUDENE. O 
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Deputado Bonifácio Mourão foi nosso représentante, entregando o 
estudo sobre o assunto à Secretária Tânia Bacelar. 

Vejo que não podemos ficar apenas com essas providências. Se 
deixarmos a coisa esfriar, nada será feito para resolver a situação 
desses municípios. Por isso solicito, veementemente, a criação 
urgente de uma frente parlamentar para tratar dessa inclusão. Estive 
hoje com a Secretária Elbe Brandão, que me afirmou que a proposta 
de Minas será entregue na Secretaria Executiva do Ministério no dia 
13 de junho. Espero que, no dia 11 , já tenhamos estudo único de 
todas as cidades que necessitam da ajuda do Governo Federal para 
diminuir as desigualdades encontradas neste grande e contraditório 
Estado. 

Faço este pedido em nome das duas associações microrregionais, 
visando à inclusão não apenas na Secretaria de Estado, como 
também na nova SUDENE. 

Peço o apoio dos companheiros do PT, inclusive o companheiro 
Chico Simões, filho de Dom Joaquim, uma das cidades contempladas 
por esse projeto, para, juntos, fazermos esse encaminhamento ao 
Ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, e ao Presidente Lula, 
para inclusão desses municípios na área da nova SUDENE, atual 
ADENE. 

O Deputado José Henrique (em aparte) - Parabenizo o ilustre 
Deputado. Reconheço seu trabalho em defesa desses municípios. 
Estivemos com outros representantes de assoei: 'ti.:ões municipais da 
ASSOLESTE e ARDOCE, cujos município~ têm a mesma 
preocupação. Com levantamentos da Fundação João Pinheiro, a 
ASSOLESTE já tem projeto, que o IGA está desenvolvendo, com 
índices sócioeconômicos, IDH, e outros dados da região. O IDH 
desses municípios é comparado ao de outros da área da SUDENE, da 
microrregião de Aimorés, Mantena, vale do São Mateus, microrregião 
de Governador Valadares, vizinhos ao Leste de Minas com o Espírito 
Santo; e toda a região do Espírito Santo já faz parte da SUDENE. 
Essa é uma reivindicação justa, pois há municípios no Leste de Minas 
que também precisam de atendim.ento especial por parte do Governo 
Federal e de sua inclusão na área da SUDENE. Estaremos de mãos 
dadas nesta luta. 

O Deputado Gustavo Valadares*- V. Exa. lembrou um ponto de que 
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ainda não falei. Muitos municípios das duas microrregiões que citei 
têm o IDH abaixo da média dos municípios do Norte de Minas e do 
vale do Mucuri. Não são contemplados porque se encontram em 
macrorregiões ricas, alguns na macrorregião central, outros na 
macrorregião do rio Doce, onde há municípios como lpatinga, Coronel 
Fabriciano, Mç>nlevade, que têm IDH muito acima das médias estadual 
e nacional. E o caso de municípios pertencentes a essas duas 
microrregiões, que se fazem presentes na macrorregião central, 
juntamente com Belo Horizonte, Contagem, Betim, etc., que têm 
desenvolvimento avançado. Não se faz, se não conseguirmos 
mostrar, através das macrorregiões, a situação peculiar desses 
municípios. Por isso reforço meu pedido: preciso de cada um dos 
Deputados, inclusive os do PT. Essa proposta não tem ideologia nem 
cor partidária, é apenas a proposta de um Deputado que conhece a 
necessidade de algumas regiões que devem ser atendidas pelos 
Governos Estadual e Federal. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

funcionários, público, ficamos alarmados com fatos ocorridos em 
Andrelândia. 

Segundo informações, a Promotora proibiu a utilização de aparelhos 
e instrumentos de qualquer natureza que produzam sons ou ruídos 
nas vias públicas. Entre esses aparelhos incluem-se os alto-falantes 
das três igrejas e os ensaios da banda municipal, que ocorrem nas 
ruas. A cidade é pequena e não possui emissora de rádio. Logo, a 
divulgação de falecimentos, horários de missa, informações sobre 
pessoas desaparecidas e serviços de utilidade pública são anunciados 
nos alto-falantes. 

A decisão da Promotora foi baseada na Lei no 7.302/78, de 1978, de 
proteção contra a poluição sonora no Estado, posteriormente alterada 
pela Lei no 7.604, de 1979. Tal alteração permitiu que municípios que 
não possuíssem emissoras de rádio se utilizassem de alto-falantes ou 
outros aparelhos para anúncios ou propagandas nas vias públicas, 
nos horários das 8 às 11 e das 13 às 20 horas. 

Andrelândia não possui emissora de rádio, e entendo que a 
proibição imposta não se justifica. Por isso, solicito a V. Exa. que 
encaminhe pedido de informações sobre a decisão da Promotora. 
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Outro assunto que abordarei são os juros, a questão de não 

poder falar nem decidir sobre eles. Quem, em sã consciência, 
imaginaria que reviveríamos a "era da mordaça", tão repudiada pelos 
agora "generais da estrela vermelha", que querem e tentam, à custa 
da ameaça de enquadramento dos próprios companheiros, silenciar o 
pensamento não coadunante com o projeto político petista. 

Minha fala não tem o propósito de incentivar a ala petista em seus 
posicionamentos Contrários ao projeto da reforma enviado a esta Casa 
pelo Governador. Minha opinião é que se trata de projeto coerente, 
sensato e necessário à governabilidade e à melhor distribuição de 
renda neste Estado. 

O alvo da mordaça institucionalizada neste País, objeto de 
indignação e estranheza deste parlamentar, é o Vice-Presidente José 
Alencar, que, por sua liderança nata, capacidade de trabalho e visão 
empresarial, além de suas inquestionáveis qualidades morais, ajudou 
a promover neste Estado o apoio à eleição do Presidente Lula. 

Querem agora os asseclas do poder instalado ignorar o quase 
clamor deste homem, que tem procurado abrir os olhos do Ministro 
Palocci para a necessidade de se repensar a reforma tributária, 
apontando os desacertos desta que se pretende aprovar. Em qualquer 
País sério, Alencar seria ouvido e não olhado como um estranho no 
ninho. Concordo com Alencar e estou certo de que não está só em 
suas críticas ao conjunto de ações implementadas em nossa 
economia, como a manutenção dessa alta taxa de juros, artifício 
arcaico que acovarda a economia e busca frear o consumo. 

Julgo correta a tese de Alencar segundo a qual a reforma tributária 
tem de passar pela simplificação, eliminação de impostos em cascata, 
como forma de desonerar as exportações e fazer com que os tributos 
diretos, como o Imposto de Renda, sejam mais progressivos, 
cobrando mais de quem ganha. A manutenção da CPMF e a elevação 
de seu índice de contribuição, também criticadas pelo Vice-
Presidente, são a pior face da política econômica continuísta deste 
País, que sempre mereceu os protestos do Vice-Presidente, que, 
coerentemente, mantém sua postura diante de sua perenização. 

Não é necessário conhecimento em macroeconomia para se 
entender que o mais urgente neste País é a criação de mecanismos 
que ajudem a detectar os sonegadores de impostos e cobrar sua 
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contribuição nos parâmetros de sua ' capacidade. Precisa 
urgentemente o Governo abandonar a via mais fácil e condenável de 
arrecadação de impostos, que são os trabalhadores com registro em 
carteira. Esses não conseguem escapar, porque o desconto vem no 
contracheque, enquanto profissionais liberais compõem a maior gama 
de sonegadores. Precisa-se, portanto, de mais eficiência na 
fiscalização. 

Em entrevista concedida à "Folha de S. Paulo", José Alencar frisou 
que as críticas lançadas à reforma tributária não são do empresário, 
mas do político comprometido com os anseios do povo, desse povo 
sofrido, que Alencar quer defender quando critica a idéia do Governo 
de se cobrar ICMS no local de consumo do produto e não no ponto de 
produção, penalizando o cidadão. Estou de acordo com nosso Vice-
Presidente quando ele alerta para o fato de que o Estado tem de se 
preocupar com o crescimento da produção e não do consumo. Não se 
percebe na fala de Alencar o intuito de subestimar a capacidade do 
Ministro Palocci, a quem o Vice-Presidente atribui competência e 
capacidade. Não se arvora também em ditar os rumos da economia, 
criando constrangimentos para o Presidente. O mineiro José Alencar 
deseja, acima de tudo, que se abra espaço para discussões em torno 
dessa reforma, que sejam ouvidas opiniões de técnicos e que não se 
frustre o povo. 

Estamos encerrando um semestre do Governo Federal, que me 
preocupa. Como todos os brasileiros, acredito ;s,: te não tenhamos 
entrado na marcha do progresso, saído do imobilis.110 econômico, que 
impeça a migração de empresas e sua concentração em Estados que 
ofereçam maiores vantagens. 

Minas Gerais é uma das vítimas dessa guerra e tem perdido um 
sem-número de empresas, que buscam opções para não sucumbirem 
diante das armadilhas da economia nacional. A área da SUDENE 
continua sendo a saída para muitos empresários, devido ao 
oferecimento de incentivo fiscal. 

As empresas que permanecem no Estado dão sinais de 
esgotamento, como a Fiat Automó_veis, que acena com a redução da 
jornada de trabalho dos empregados e, pior ainda, com demissões. A 
indústria nacional de brinquedos anuncia que demitirá dentro de dez 
dias. O corte de pessoal dessa indústria poderá atingir 2.500 pessoas. 
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O jornal hoje anuncia que a Fiat e outras montadoras pretendem 

reduzir a jornada de trabalho, levando aproximadamente 6.500 
funcionários para casa. 

O diagnóstico do Presidente da Associação Brasileira de 
Fabricantes de Brinquedos - ABRINC -, Sinésio Batista da Costa, 
sobre a crise que afeta o setor, corrobora a tese do Vice-Presidente 
quanto aos juros praticados no País. Para ele, a economia não cresce, 
porque não há renda; não há renda, porque não há atividade 
econômica; não há atividade econômica, porque os juros estão 
elevados e não há consumo. 

Forçosamente, cremos que este Governo, estabelecido em Brasília, 
preocupa-se menos com a economia e mais com o pagamento da 
dívida aos banqueiros internacionais. Perdoem-me os petistas se os 
parafraseio enquanto eram oposição ao Governo Fernando Henrique 
Cardoso. O caixa do Brasil tem R$7.000.000.000,00 para pagamentos 
aos banqueiros internacionais, mas não dispõe de 
R$1.000.000.000,00 para recuperar as nossas estradas. Hoje vemos 
rodovias federais, as MGs, com buracos, ocasionando mortes todos 
os dias. 

Houve audiência pública no Município de Sete Lagoas. Nós, da 
Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social, estivemos nessa 
cidade para falar sobre a empresa têxtil Cedro Cachoeira. Essa 
empresa acena para a demissão aproximadamente de 1.500 
funcionários, pois tem dificuldades de competir devido à taxa de juros 
e a ausência de incentivo fiscal, como as empresas que se instalaram 
na região da SUDENE. É o caos social para Sete Lagoas e 
Caetanópolis. As pessoas estão preocupadas. 

Estive também com o Dr. Calazans, da DRT, e solicitei a relação de 
empresas que se debandaram do Estado nesses meses. Algumas 
foram para São Paulo, fecharam as portas e demitiram centenas de 
funcionários, porque não há como mantê-los. 

Na Comissão do Trabalho, de Previdência e Ação Social, 
solicitaremos ao Secretário de Estado e ao Governo que se 
posicionem e façam de suas metas a geração de emprego, o incentivo 
e o planejamento para essas empresas. A situação está muito difícil. 
Nós, parlamentares, precisamos ajudar o Estado a gerar emprego e 
renda. 
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A Deputada Jô Moraes (em aparte) -Obrigada. Esta Casa sentia 

a falta da veemência das palavras de V. Exa. Quero apenas 
referendar dois aspectos. Não cabe a nós, que temos a absoluta 
consciência dos dez anos de destruição do projeto neoliberal, 
alimentar clima de instabilidade e cobrar do Presidente Lula a 
reorganização do Estado brasileiro em cinco meses, aliás, Estado 
desorganizado na sua estrutura industrial e nas suas agências 
reguladoras. Não · menosprezo o poder político do Presidente da 
Rep(!blica. O Estado foi, durante dez anos, abandonado em vários 
setores vitais da produção deste País para se privilegiar o setor 
financeiro. · 

Estes, sim, estão interessados em que o Governo Lula não dê certo 
porque sabem o grau de destruição. Sabem que não será em cinco 
meses que vamos conseguir consertar tudo. Tenho a certeza de que o 
Vice-Presidente, José Alencar, sabe. Através das palavras do porta-
voz da Presidência, o Presidente Lula disse que só havia três pessoas 
autorizadas a falar sobre economia e que uma delas era o Vice-
Presidente, que não sofre nenhum cerceamento do Presidente, 
porque fala sobre base importante para o Presidente. O setor 
produtivo quer o restabelecimento da economia; por isso digo a V. 
Exa. que quero que denuncie as mazelas que herdamos, mas solicito 
que não façamos coro com aqueles, sobretudo os da Oposição, que 
querem que o Governo Lula não dê certo. Como as "hienas" que já 
assaltaram este País, querem dividir nosso campo. Estamos juntos - o 
Presidente, o Vice e todos nós - por um novo modelo, porque nossa 
herança de dez anos é maldita. Vamos combatê-la não 
desorganizando a economia, não fazendo rupturas radicais com as 
quais o Brasil não concorda. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira. 
O Deputado Célio Moreira - Agradeço, Deputada Jô. Não concordo 

de maneira alguma com o Governo que entregou nosso País. Não 
estou cobrando de Lula que faça mágica. Sei das dificuldades do 
País, mas os Ministros e todos os que estão ali deveriam ter a 
humildade de pelo menos escutar e acatar algumas sugestões. Não 
podemos ficar à mercê desses banqueiros abutre, que torcem para 
que a economia do Brasil não cresça. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Henrique. 
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O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, hoje comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. 
Às 20 horas teremos reunião especial, mas não temos _muito que 
comemorar. Admitimos que houve alguns avanços. A população está 
mais ciente dos problemas, mas não houve trabalho nem investimento 
na recuperação do nosso meio ambiente. 

Na legislatura passada participamos da CIPE-Rio Doce, quando os 
Deputados das Assembléias de Minas e do Espírito Santo, em 
reuniões, levantaram a situação da bacia hidrográfica do Rio Doce. 
Houve avanço com a criação dos Comitês das Bacias Hidrográficas 
dos Rios Doce, Caratinga, Piracicaba e também, em andamento, do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu, todos fazendo parte 
da bacia hidrográfica do Rio Doce. 

Trago a esta tribuna preocupação muito grande. O Município de 
Manhuaçu faz convite. (-Lê:) 

"Dia Mundial do Meio Ambiente - dia de luta para Manhuaçu. Nesta 
quinta-feira, dia 5, estaremos realizando uma grande manifestação 
popular em repúdio pela decisão da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente - FEAM. A FEAM emitiu decisão favorável à Mineração 
Curimbaba Ltda., permitindo que ela explore bauxita na bacia 
hidrográfica do Manhuaçuzinho. Tal decisão afronta os legítimos 
interesses da população de Manhuaçu, que tem seu abastecimento de 
água dependente exclusivamente desse manancial. Contamos com o 
seu apoio nesse evento". 

Esse encontro, em Manhuaçu, está ocorrendo neste momento. 
Nós, que falamos tanto em desenvolvimento, em investimento para 

a região do rio Doce, temos também preocupação legítima com as 
questões ambientais. 

Gostaria, agora, de fazer a leitura do manifesto dessa cidade, "Carta 
de Manhuaçuzinho", elaborado pelos Srs. Mário Assad, Prefeito 
Municipal de Manhuaçu, Rômulo Rodrigues, Presidente da Câmara 
Municipal, e Jorge Nogueira, Diretor do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Manhuaçu. (Lê:) 

"A história da comunidade é escrita por seu povo, com a influência 
dos pensamentos e das decisões dos seus líderes. Fatos bons ou 
ruins, registrados em um determinado local, são conseqüências do 
comportamento e das atitudes das pessoas que nele vivem e atuam. 
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Nós, em Manhuaçu, sabemos que muitas ações desagradáveis, 
principalmente do ponto de vista ambiental, integram o nosso passado 
e marcam nossa terra com tristes feridas. Muitas atitudes erradas Por 
falta de consciência ou de fiscalização. Mas os tempos mudaram, e a 
população evoluiu. Hoje, estamos mais atentos e preocupados com as 
questões relativas ao ecossistema que nos rodeia. Não podemos 
negar que o progresso e o desenvolvimento são fundamentais e 
inevitáveis à nossa sobrevivência, mas temos de progredir, de forma 
sustentável e em harmonia com o meio ambiente. 

Lideranças da cidade de Manhuaçu ficaram chocadas ao tomarern 
conhecimento do parecer da Fundação Estadual do Meio Ambiente _ 
FEAM - sobre a extração de minério de bauxita na região do 
Manhuaçuzinho. As Divisões de Extração de Minerais Metálicos e de 
Atividades Industriais e Minerárias da FEAM concluíram que 0 
empreendimento é 'ambientalmente viável', desconsiderando todas as 
manifestações da população contrárias à instalação da mineração na 
área onde nasce a água que abastece a cidade. Muitos estão 
indignados e surpresos com a notícia. Vários protestos foram feitos, 
em reuniões e audiências pública e, também, por meio de relatórios 
enviados à FEAM, argumentando sobre a importância da sub-bacia 
hidrográfica do Manhuaçuzinho para a comunidade manhuaçuense, 
os riscos que a atividade minerária poderá representar para o sisterna 
de abastecimento de água da cidade e os pontos falhos no estudo e 
relatório de impacto ambiental encomendados pela minerad,ora. Tudo 
isso foi em vão. O esforço foi ignorado pelos técnicos da fundação. 
Para eles as considerações feitas pelas entidades de Manhuaçu 
envolvidas na questão são 'depreciativas e, principalmente, de 
interpretação pessoal'. 

Essa situação tem mobilizado autoridades e grande número de 
moradores do município, contrários à exploração de bauxita na região 
do Manhuaçuzinho. Muitos não concordam com o início da extração 
naquela área, pois a Mineração Curimbaba, firma que pleiteia as 
licenças de lavras, afirma existir no local apenas 16% de todo o 
minério da região. Então, porque não começar a exploração em outras 
áreas? Evitando riscos para um tesouro tão valioso para os 
manhuaçuenses. Diversos líderes e presidentes de entidades estão 
unidos na defesa da proteção desse manancial e contrários ao 
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comprometimento desse recurso. O fato é que Manhuaçu está em 
alerta e disposta a lutar pela conservação desse valioso tesouro. 

O manancial do Manhuaçuzinho tem um potencial invejável, com 
uma água considerada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Manhuaçu como abundante e de ótima qualidade. Algumas vantagens 
privilegiam a captação da água vinda dessa região, como a ausência 
de aglomerados urbanos e de rodovias. Projetos envolvendo o SAAE 
e a Prefeitura estão sendo difundidos com o objetivo de melhorar 
ainda mais a qualidade da água e aumentar sua quantidade. 

Repudiamos a decisão dos técnicos da FEAM. Com essa iniciativa 
buscamos sensibilizar a Secretaria do Meio Ambiente, a Fundação 
Estadual de Meio Ambiente, o Conselho Estadual de Política 
Ambiental, o Governo do Estado, a Curadoria do Meio Ambiente da 
Comarca de Manhuaçu e a Mineração Curimbaba Ltda., empresa que 
pleiteia a extração de bauxita na região do Manhuaçuzinho". 

Essa carta é assinada pelo Prefeito de Manhuaçu, pelo Presidente 
da Câmara Municipal e pelo Diretor do SAAE. 

Trazemos essa preocupação e pedimos ao Secretário José Carlos 
Carvalho, homem ligado ao meio ambiente e que tem todo 
conhecimento sobre a nossa bacia hidrográfica do Rio Doce e dos 
problemas de Manhuaçu, que faça novamente uma análise desse 
processo de licenciamento. Esse problema nos preocupa, porque 
afetará o abastecimento de água. 

O Deputado Gustavo Valadares*- Deputado José Henrique, gostaria 
de parabenizá-lo por trazer esse assunto. Como Deputado majoritário 
e representante do povo de Manhuaçu também deixo aqui o meu 
descontentamento contra esse parecer favorável da FEAM para a 
exploração de bauxita no terreno do Manhuaçuzinho, onde se 
encontra o manancial que abastece Manhuaçu. 

Também convido V. Exa. para uma reunião segunda-feira, na 
FEAM, para discutir esse assunto e tentar reverter o posicionamento 
daquele órgão. A presença de V. Exa. engrandeceria - e muito - e 
daria mais força à voz do povo contra essa decisão que ainda pode 
ser revertida. 

Mais uma vez, parabéns pelo pronunciamento. Fico muito satisfeito 
em saber que V. Exa., no Dia Mundial do Meio Ambiente, também se 
preocupa com as causas que atingem a população. Muito obrigado. 
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O Deputado José Henrique - Obrigado. Temos certeza de que 

seremos ouvidos pelo Secretário. Esperamos também que a FEAM 
faça uma revisão da análise desse processo. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados, 

impr~ns_a: senhores da galeria, espectador~s da TV Assembl~ia e 
func1onanos da Casa, não poderia deixar de falar sobre a questao da 
liberdade de imprensa no Brasil. Nos últimos 30 anos, a imprensa tem 
passado por momentos difíceis, sofrendo, primeiro, a censura imp?sta 
pela Ditad~ra Militar, da qual não temos qualquer saudade e, dep_o1s, a 
censura ditada pelas normas do tráfico de drogas, que pro1be 0 

trabalho jornalístico principalmente nas comunidades onde ele ocorre 
e onde estão seus cabeças. 

Sabemos que a droga mata e sua reação é em cadeia. Começa 
matando o usuário e, aos poucos, mata sua família de tanto 
s"ofrimento e continua matando também pessoas inocentes que .nada 
tem a ver com ela. Lembramos que, há um ano, no dia 2 de JUnho 
próximo passado, morria, vítima do tráfico, o jornalista Tim Lopes, que 
foi cruelmente impedido de realizar seu trabalho. 

No dia 7 de junho, comemora-se o dia de liberdade da imprensa, e 
sentimos grande .lástima em ter de recordá-lo exatamente com a 
morte de Tim Lopes, que estava investigando denúncias de 
exploração sexual de menores e venda de drogas para adultos e 
menores, que ocorriam em bailes ''funks", na Zona Norte do Rio de 
Janeiro. Após ser capturado, foi torturado, morto e queimado. Uma 
brutalidade incomensurável aconteceu a esse jornalista. 

Por essa razão, temos de alertar a população para o fato de que, ao 
comprar uma droga, está financiando toda a violência relacionada ao 
tráfico. Estão morrendo pessoas inocentes, como aconteceu no último 
sábado. Um jovem de 26 anos, após se formar em teatro e fazer sua 
primeira apresentação, saiu para comemorar e, ao tentar defender 
duas jovens, foi cruelmente assassinado. O tiro foi de graça. O rap~z 
já ia embora, e o drogado virou-se e atirou gratuitamente. Depo1s, 
disse que estava sob o efeito da adrenalina e que não pensara em 
nada. Na verdade, ele queria referir-se à droga. 

Precisamos denunciar essa situação e cobrar de cada pessoa uma 
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reflexão. Os usuários e os que estão sendo convidados a entrar 
para esse mundo devem evitá-lo, pois estão financiando a violência 
que vem matando tantos inocentes em todo o mundo. 

Foi apreendido um traficante, comparsa de Fernandinho Beira-Mar. 
Foram-lhe feitas algumas perguntas, e respondeu rindo que já matara 
mais de 50 pessoas. Como é complicado querermos entender o ser 
humano em uma situação dessas! Se ele disse isso, provavelmente já 
matou mais de 100. 

É estarrecedor o que a droga vem fazendo com a sociedade, e 
depende de todos nós trabalhar como pudermos, para evitar o 
alastramento desse câncer, que vem matando, de forma horrível, 
pessoas, na sua maioria, inocentes. 

Quero fazer um comentário sobre o meio ambiente, que tem sido 
também depredado pelo próprio homem ao longo dos anos. Temos de 
alertar a sociedade com relação a ele, pois é o responsável direto por 
nossa vida. 

A Assembléia realizará hoje uma reunião especial em homenagem 
ao Dia do Meio Ambiente. 

Denunciarei um fato que está ocorrendo na mata do Gangorra, no 
Bairro Nacional, em Contagem. Convidaremos os Deputados ligados à 
questão do meio ambiente, a Deputada que representa Contagem e 
outros interessados para verificarmos o que está acontecendo. Estão 
desmatando e colocando fogo onde há várias nascentes, inclusive a 
formação de uma lagoa extraordinária, que colaborará, à frente, com a 
formação da lagoa da Pampulha. 

Estamos preocupados também com a questão da segurança pública 
do Estado, porque os dois lados têm razão. Os policiais, militares e 
civis, têm razão quando reclamam das más condições de trabalho e 
de vida e da péssima condição econômica para cuidar dignamente 
das suas famílias. O Governo também vem cumprindo a sua parte, 
estabelecendo um programa de segurança pública pioneiro e firmando 
um convênio com o Ministério da Segurança do País. O Governador 
esteve recentemente no Corpo de Bombeiros para que entendessem 
as ações que vêm sendo realizadas a fim de abrandar essa situação. 
Posteriormente, faremos uma reflexão mais profunda sobre esse 
assunto, que merece a atenção de todos e para o qual não podemos 
fazer vista grossa. Muito obrigado. 
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O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Esgotada a hora 
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, 
com a 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações 
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente 
da próxima reunião. 

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

e em atendimento ao disposto na Decisão Normativa da Presidência 
no 1 O, determina a anexação do Projeto de Lei no 34/2003, do 
Deputado Leonardo Moreira, ao Projeto de Lei no 395/2003, do 
Deputado João Leite, por guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 5 de junho de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, no exercício da Presidência. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar, conforme indicação 

dos Líderes, os membros da Comissão de Participação Popular. Pelo 
BPSP: efetivos - Deputados Mauro Lobo e Gustavo Valadares; 
suplentes - Deputada Lúcia Pacífico e Deputado Olinto Godinho; pelo 
Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado André Quintão; suplente -
Deputada Jô Moraes; pelo PL: efetivo - Deputado João Bittar; suplente 
- Deputado Márcio Passos; pelo PMDB: efetivo - Deputado Leonardo 
Quintão; suplente - Deputado lvair Nogueira. Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 
51/2003,do Deputado Roberto Carvalho e outros, que cria a Auditoria 
Popular de Fiscalização e Acompanhamento de Gastos Públicos. Pelo 
BPSP: efetivos - Deputados Sebastião Helvécio e Arlen Santiago; 
suplentes - Deputados Olinto Godinho e Zé Maia; pelo Bloco PT-
PCdoB: efetivo - Deputado Roberto Carvalho; suplente - Deputado 
Chico Simões; pelo PL: efetivo - Deputado Márcio Passos; suplente -
Deputado lrani Barbosa; pelo PMDB: efetivo - Deputado Chico Rafael; 
suplente - Deputado José Henrique. Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para, 
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no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Expansão do 
Metrô de Belo Horizonte e Contagem, especificamente sobre a 
Implantação do Ramal Calafate-Barreiro, doravante denominada 
Comissão Especial do Metrô. Pelo BPSP: efetivos - Deputados 
Gustavo Valadares e Vanessa Lucas; suplentes - Deputados Miguel 
Martini e Fábio Avelar. Pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado 
Roberto Carvalho; suplente - Deputada Marília Campos. Pelo PL: 
efetivo - Deputado Célio Moreira; suplente - Deputado Jayro Lessa. 
Pelo PMDB: efetivo - Deputado lvair Nogueira; suplente - Deputado 
Adalclever Lopes. Designo. Às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para, 
no Prazo de 60 Dias, Estudar e Propor Alternativas Viáveis para a 
Implementação da Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG -, 
doravante denominada Comissão Especial da UEMG. Pelo BPSP: 
efetivos - Deputados Domingos Sávio e Leonídio Bouças; suplentes -
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Ana Maria. Pelo Bloco PT-PCdoB: 
efetivo - Deputado Ricardo Duarte; suplente - Deputada Maria Tereza 
Lara. Pelo PL: efetivo - Deputado lrani Barbosa; suplente - Deputado 
José Milton. Pelo PMDB: efetivo - Deputado lvair Nogueira; suplente -
Deputado Adalclever Lopes. Designo. Às Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Defesa do Consumidor - aprovação, na 11 a RE "'1ião Ordinária, do 
Requerimento n° 778/2003, da Deputada Vanessb LUcas; e de Saúde 
- aprovação, na 1 a Reunião Extraordinária, dos Projetos de Lei nos 
357/2003, do Deputado Arlen Santiago, 364/2003, do Deputado Bilac 
Pinto, e 427/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, e dos 
Requerimentos n°s 722/2003, da Deputada Vanessa Lucas, 725/2003, 
do Deputado Doutor Ronaldo, 7 49/2003, da Deputada Maria Olívia, 
750/2003, do Deputado Célio Moreira, e 777/2003, da Deputada Jô 
Moraes (Ciente. Publique-se.). 

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei n° 124/2003, e Ricardo Duarte, em que 
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solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 173/2003 
(Arquivem-se os projetos.). 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, varras 

comissões foram aprovadas. Uma delas foi autorizada pelo Presidente 
para analisar as máquinas "off-line" e a estadualização dos bingos, 
aprovada por esta Casa, há muito tempo. Porém, o Ministério Público 
diz que invento moda, que Minas Gerais quer fazer o que lugar 
nenhum do Brasil faz. Essas são palavras dos homens, dos donos da 
verdade do Ministério Público. Na última semana, no Estado do 
Maranhão, o Deputado Miguel Martini teve oportunidade de ver o 
funcionamento de uma dessas casas, devidamente regulamentada. 

Peço, mais uma vez, ao Presidente desta Casa que viabilize essa 
comissão, para que seja analisada sua implantação também neste 
Estado. Minas Gerais, que está com dificuldades de caixa, hoje, perde 
45 milhões por ano. No entanto, tudo funciona normalmente, apesar 
de o Sr. Nedens ir à Rádio Itatiaia dizer que só prende quando o 
Deputado Alencar manda prender. Passo o endereço para ele, que 
manda prender. Essa fala me expôs para toda a sociedade. Espero 
que esta Casa, as Comissões de Direitos Humanos e de Segurança 
Pública e a própria Presidência tome providências com relação a isso. 
Esse era o primeiro tema que gostaria de levantar. 

O segundo tema, questão de ordem também, é um requerimento. Eu 
comentava o assunto com a Deputada Jô Moraes. Deputados votados 
em Belo Horizonte, não podemos mais aceitar a violência no 
transporte coletivo de passageiros na Capital. Motoristas estão 
morrendo, passageiros estão sendo assaltados. Hoje, na parte da 
manhã, no Morro do Papagaio, três indivíduos entraram em um 
ônibus, colocaram o revólver na cabeça do motorista e assaltaram 
todos os passageiros que ali estavam. Isso aconteceu, nada mais 
nada menos, a cinco quarteirões da Assembléia Legislativa, a um 
quarteirão de um posto da Polícia Militar. E o Ministério Público 
correndo atrás de "maquininha", ao invés de perseguir bandidos. 

Não podemos mais aceitar a violência. Ontem morreu um motorista 
aqui em Belo Horizonte com um tiro na cabeça, na subida da BR. 
Hoje, várias pessoas foram roubadas. Comentava com a Deputada Jô 
Moraes, que também tem ligação com os rodoviários, que eles estão 
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saindo de casa, como os motoristas de táxi, sem saber se vão 
voltar. Se isso continuar, não teremos mais condições de andar de táxi 
nem de ônibus. Esta Casa e a Comissão de Segurança Pública têm 
que "pegar pesado". Foi aprovado o requerimento, e a Casa o 
discutirá, na próxima semana. Convido todos os Deputados que fazem 
parte desta Casa, porque o problema hoje não é só de Belo Horizonte, 
dos Deputados votados aqui, mas de toda Minas Gerais. 

A violência está· nas nossas portas. Está muito próxima de nós. 
Antigamente ouvíamos falar que um amigo de um amigo tinha sido 
assaltado. Hoje, ocorre com um parente, com um irmão, um amigo, 
um funcionário ou conosco. Estamos sendo assaltados. Ontem, num 
sinal, colocaram um revólver na cabeça de um amigo, que estava 
dentro de um Audi. Ele parou numa lombada, quando arrancou, 
avistou um rapaz de moto que deu um tiro no carro. Usando um 
revólver, rodou com ele até às 2 horas da manhã, fazendo saques nos 
Bancos 24 Horas. Está muito próximo. 

Sobre o que aconteceu hoje em Belo Horizonte, a Casa e o 
Secretário de Segurança têm de se pronunciar. Precisa ser feita 
alguma coisa. Entraram três pessoas, colocaram o revólver na cabeça 
do motorista, assaltaram todos os passageiros. Isso só se via em 
filmes. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a palavra pelo 
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e 
fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado 
Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
senhores da imprensa, ocupantes das galerias, telespectadores, 
trataremos de dois assuntos, se o tempo nos permitir. Um deles 
discutimos na reunião de ontem, em Brasília, na sede da UNALE. 
Devemos refletir a respeito da reforma. Está sendo chamada de 
reforma tributária, mas, na verdade, é apenas um arremedo para 
arrecadar mais e ampliar a boca, o apetite do Leão. Trataremos disso 
posteriormente. 

Seria bom que o Deputado lrani Barbosa estivesse presente, pois 
fez declarações que nos deram a impressão de que desconhecia as 
medidas adotadas pelo Governador Aécio Neves e, por outro lado, 
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pareceu-nos haver um equívoco na leitúra de fatos ocorridos, 
narrados pelo nobre e combativo Deputado. 

Muitas das demandas apresentadas pelo Deputado foram atendidas 
por decisão e atos formalizados do Governador. É correta sua defesa 
de que policiais militares e civis tenham as famílias resguardadas, 
protegidas e possam morar decentemente. 

A medida inicial, com a qual concordamos foi tomada antes mesmo 
de contar com a participação do Governo F~deral, por meio da Caixa 
Econômica Federal. Aproximadamente R$42.000.000,00 estão 
disponíveis para, emergencialmente, construírem-se residências para 
policiais em situação crítica de moradia. Por meio das entidades 
representativas, vai-se compor um modelo de Casa, mas o recurso foi 
posto à disposição pelo Governo do Estado. 

Por meio do convênio celebrado entre Minas e a Caixa Econômica 
Federal, está em negociação um valor maior para o atendimento 
daqueles que se encontram nessa situação. Como o convênio ~e~e 
durar até o mês de julho ou agosto, o Governador tornou dispon1ve1s 
R$2.000.000,00 dos cofres do Estado. 

Talvez o Deputado não tenha sido informado sobre a medida. Foi 
comunicada, na última terça-feira, perante o Corpo de Bombeiro e a 
Polícia Militar. A imprensa estava presente. 

Foram feitas referências aos equipamentos necessários ao trabalho 
dos policiais militares. Esclarecemos que foi assinado ato 
d~ponibilizando recursos, se não me engano, da ,·iiem de 4 milhões -
nao tenho certeza dos valores -, a fim de que cadé.; policial tenha o seu 
"kit"; Além disso, foi criada a força-tarefa, para a defesa dos policiais, 
que estão sendo vitimados freqüentemente pelo crime organizado, e 
que deverá entrar imediatamente em ação, a fim de coibir esses 
ataques. Utilizando recursos de R$30.000.000,00, provenientes da 
IMBEL, serão fornecidos mensalmente armamentos como pistola, fuzil 
e munição, durante determinado período. O Governador, em 
negociações com o Governo Federal, decidiu que os recursos da 
IMBEL, em vez de irem para o caixa único - e serem destinados a 
outras áreas -, serão utilizados na. adquisição de armamentos. Já está 
autorizada a realização de concurso público para o preenchimento de 
vagas nas Polícias Militar e Civil, faltando apenas o processo 
burocrático. Deverão ser nomeados cerca de 4.500 policiais, entre 
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civis e militares. Já está na Assembléia, o projeto de criação da 
guarda penitenciária, a fim de que os policiais deixem de guardar os 
presídios e retornem à tropa. Portanto, tais medidas foram ·tomadas 
publicamente pelo Governador. Não foram ditas para as Lideranças, 
no Palácio. Foram reveladas num ato público, em que a imprensa 
esteve presente. Houve denúncia de que ocorreram rebeldias. Estive 
na solenidade. Foi apenas um fato isolado. Um cidadão, que teria sido 
expulso da PM, cometeu esse ato de rebeldia, mas foi contido. Esse 
tipo de manifestação é normal, como as que houve com o Presidente 
Lula, e, no Rio Grande do Sul, com José Genoíno. São atos isolados. 
Não significa que a tropa está prestes a explodir. Não existe isso, por 
mais que se queira passar essa imagem. Não é possível que outras 
medidas possam ser tomadas, neste momento, por um Governo que 
há cinco meses assumiu um déficit de R$2.300.000.000,00, com tudo 
por fazer no Estado. 

A decisão do Governo Aécio Neves tem o objetivo de atacar 
prioritariamente as questões relativas à segurança pública. Foram 
liberados recursos até para fardamentos, compras e reformas de 
pneus para as viaturas. Enfim, os recursos estão disponibilizados para 
se adquirir o equipamento necessário ao bom desempenho dos 
policiais. Essa decisão foi tomada pelo Governo, apesar das 
dificuldades de caixa não só para este ano, cujo déficit é de 
R$2.300.000.000,00, mas também para 2004, quando o déficit será de 
R$1.000.000.000,00. Essa situação foi herdada do "desgoverno" 
passado. Portanto, exigir além disso é falar de sonho, ilusão, de algo 
irreal, porque além da segurança pública temos as áreas da saúde, da 
educação, do saneamento básico, etc. 

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) -V. Exa., como Líder da 
Maioria, defende oportunamente o Governo, com fundamentos 
apropriados. Participamos, juntamente com outros Deputados, do ato 
solene em que Aécio Neves anunciou essa série de medidas. 
Somente em volume de recursos serão destinados R$16.000.000,00, 
sendo R$7.600.000,00 para a PM, R$4.500.000,00 para a Polícia Civil 
e R$3.000.000,00 para o Corpo de Bombeiros, visando à aquisição de 
equipamentos, viaturas, coletes e reformas. Isso permitirá acudir às 
necessidades imediatas dos profissionais da segurança. 

O Governador não podia aguardar a chegada de outros recursos, 
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como os convênios anunciados. Assim, o Estado recebeu ajuda de. 
IMBEL, no valor de R$30.000.000,00, e abriu mão desse dinheiro Pe.ra 
aplicar na segurança pública. Está, pois, tomando todas as medidas 
possíveis, entendendo que essa área é prioridade imediata. Governar 
como V. Exa. sabe, é eleger prioridades. E a segurança pública está 
em primeiro lugar neste Governo. Com razão. A sociedade mineira 
assim como a brasileira, está inquieta e desassossegada, em virtLtd~ 
da violência que bate às portas. 

Aéçio Neves entende a gravidade do momento e se preocupa com 
ela. Revela essa preocupação não apenas com palavras, mas com 
ações determinantes e imediatas, utilizando-se dos parcos recursos 
do Tesouro mineiro. Encontrou o Estado em situação calamitosa. Não 
há dinheiro para quase nada, muito menos para investimentos. Ainda 
não sabemos como buscou recursos. Imaginamos que foi através do 
seu bom relacionamento em todos os níveis. 

Temos o maior respeito pela PM, pela Polícia Civil e pela Polícia 
Federal e sabemos que dependemos de suas ações para conter os 
crimes. 

Não é hora de provocar instabilidade, muito menos na PM. Ao 
contrário, precisamos contribuir para a efetivação da estabilidade elas 
nossas forças policiais, até mesmo para que encontremos paz Para 
trabalhar. Várias são as dificuldades enfrentadas pelos nossos 
policiais, assim como por diversos setores do poder público do País. É 
hora de o nosso patriotismo falar mais alto. Revestidos desse 
sentimento, devemos colaborar, no que for possível, com o Presidente 
Lula, o Governador Aécio e com todos os que tentam consertar este 
Estado e este País. 

Não podemos usar a tribuna da Assembléia Legislativa para 
provocar uma situação que já é delicada. Ao contrário, nossa missão é 
buscar o bem comum, e para isso é preciso ter equilíbrio em atos e 
expressões, principalmente nós, que temos esta tribuna para nos 
manifestar. A imprensa leva nosso pensamento ao povo, aos lares, à 
polícia, temos responsabilidade pelo que falamos. Quando falamos da 
Polícia Militar, órgão de sustentação da estabilidade emocional e 
segurança do povo, é preciso fazer conhecer que não há nenhuma 
má-vontade do Governador, como ficou provado nas ações praticadas 
até agora, e nas declarações que fez no pátio do Corpo de Bombeiros. 
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O que não se pode é cobrar de um Governador com apenas cinco 
meses de governo, nem do Presidente da República, que conserte 
tudo num estalar de dedos. É um momento de sacrifício para todos, 
mas, com a consciência da responsabilidade de cada um, iremos 
consertar este Estado. Não temos dúvida de que o Governador Aécio 
Neves dará a volta por cima, e Minas reiniciará sua marcha de 
progresso. Mas não depende apenas dele, pois a situação caótica em 
que encontrou Minas não poderá ser modificada por um Governador 
isoladamente. É uma tarefa hercúlea, que depende da contribuição de 
cada mineiro e daqueles que recebem um mandato pelo voto popular. 
Estamos numa legislatura histórica, das mais difíceis de Minas, temos 
o dever de contribuir para o soerguimento deste Estado, de todas as 
forças que irão compor o bem-estar de nosso povo. Obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Bom seria se os programas 
governamentais pudessem ser votados para 12 anos e cada 
governante ficasse responsável, em quatro anos, por cumprir uma 
etapa daquilo que foi definido por toda sociedade. Mas não é assim. 
Os governos, a cada quatro anos, têm autonomia para modificar o que 
quiserem. Durante quatro anos Minas ficou ausente do cenário 
nacional, perdemos diversas empresas, receitas deixaram de entrar 
no cofre do Tesouro do Estado, as Polícias Militar e Civil ficaram 
abandonadas, assim como a saúde, a educação, que já foi a primeira 
do País e caiu para quarto lugar. 

Governo eleito com margem histórica tem o dever de fazer o mesmo 
que o Governador Aécio Neves faz: estabelecer prioridades definidas 
pela sociedade. E segurança pública é prioridade. 

Estávamos no Palácio da Liberdade quando foi assinado convênio 
de 40 milhões para atacar emergencialmente os problemas da 
segurança pública. Há um grande leque de ações, por exemplo, 
fardamento, armamento, unidades, viaturas, cadeias, presídios e 
outras, que fazem parte do conjunto da segurança pública. O 
Governador incluiu nessas ações o apoio e amparo ao militar, com a 
construção de habitação, para que more dignamente, em regiões 
onde a família tenha segurança. Nas pequenas vilas militares, uns 
protegem os outros. Tudo isso demanda recursos. Ao mesmo tempo 
em que se ataca a segurança pública, temos de atacar os problemas 
das estradas de Minas - um buraco só. As rodovias estão danificadas, 
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precisando serem reparadas. Recursos destinados à reconstrução 
das estradas foram utilizados para o pagamento do funcionalismo. 

Exigir que, em cinco meses, todos os assuntos estejam resolvidos, é 
impossível, irracional, está além daquilo que imaginamos como 
razoável. 

O Governador, pela primeira vez na história de Minas, definiu na 
LDO que, tão logo haja aumento de receita nominal, parte desse 
recurso será destinada ao aumento dos servidores públicos civis e 
militares. Mais do que isso, responsavelmente, não é possível fazer. É 
possível fazer demagogia, dizer que concede aumento de salário, mas 
no final do mês não há recursos para pagá-lo; que dá outros 
benefícios, mas o caixa não suporta o pagamento. 

O Governo necessita captar recursos do exterior, como os 
R$70.000.000,00 do Banco Mundial para o Programa de Apoio ao 
Pequeno Produtor - PAPP-11. Para isso precisa do aval do Governo 
Federal, que só o dará se Minas cumprir a LRF, que estabelece que o 
Estado só pode gastar 60% com folha de pagamento,. e gasta 73%. 
Como resolver essa equação? A quem atenderemos? E tarefa árdua e 
difícil, mas enfrentada com coragem, determinação e competência 
pelo Governador, que propôs remodelação da máquina administrativa 
para obter melhores resultados. 

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Diante das 
dificuldades apresentadas, é importante participarmos da 
programação do PPA. Há dois dias, felizmente, fui indicado, pelo 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, para participar de 
vídeo-conferência com o Ministro Guido Mantega, que apresentou o 
PPA do Governo Federal. Percebemos que se preocupa em resgatar 
o PPA como instrumento de planejamento. 

Admirador do planejamento desde os primeiros momentos da 
GOSPLAN, achamos fundamental utilizá-lo para diminuir as 
desigualdades regionais. Acontecerá em Minas audiência pública 
para, em nome do povo mineiro, apresentarmos ao PPA do Governo 
Federal sugestões que sintetizem a vontade do Estado. 

Faço um apelo a V. Exa., Líder da Maioria, para envidarmos 
esforços junto ao Presidente, e assim esta Casa apresentaria 
proposta ao PPA, que vem ao encontro dos eixos estruturantes da 
política do Governador. O Governo Estadual esforça-se para atender 
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às prioridades, mas não há resposta do Governo Federal. Vivemos 
num modelo federativo caótico. Na época da IV Constituinte mineira, 
esta Casa votou a vinculação da verba dedicada a con.strução e 
recuperação de estradas à verba a ser aplicada em assistência à 
saúde. De 1989 até hoje, Minas perdeu quase 1/3 das transferências 
do Governo Federal a que tem direito. 

Nós, que defendemos a república, temos de deixar claro que a 
estratégia de recolher parte significativa da arrecadação federal sob a 
forma de contribuições, sobre o lucro líquido, da COFINS e da CPMF, 
não permite aos Estados e municípios participar do bolo que cresce 
na arrecadação do Governo Federal. Da carga tributária atual, em 
torno de 37,5% do PIB, a CPMF representa mais de 4%, enquanto a 
arrecadação dos municípios brasileiros, pela cobrança do IPTU e do 
ISS, não atinge mais do que 4%. 

Podemos apresentar, na audiência pública do PPA do Governo 
Federal, uma proposta de conciliação com o Programa Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado, baseando-nos fundamentalmente na 
solidariedade e na coesão. Que esses valores sejam acoplados ao 
PPA do Governo Federal, pois a grande quantidade de recursos 
disponíveis encontra-se aí. 

O Deputado Miguel Martini - O Governo passado recusou-se a 
discutir o PPA, de interesse do Governo Federal. A reforma tributária 
apresentada no Congresso, arremedo para elevar a carga, aumenta o 
desequilíbrio federativo. A proposta consiste em retirar das 
Assembléias e do Poder Executivo a competência de legislar sobre 
ICMS. Se aprovada, a Lei Robin Hood, tão premiada em Minas, 
perderá a eficácia. A lei de estímulo ao meio ambiente, de 
preservação do patrimônio público e histórico e investimentos na área 
da saúde etc. deixa de existir. 

Eles dizem que o Congresso Nacional e lei complementar legislarão 
sobre isso. Não sabem nem onde se focaliza Santa Maria do Salto e 
Salto da Divisa, como conhecerão a realidade de Minas Gerais se 
estão assentados em Brasília? Por outro lado, os Deputados 
Estaduais mineiros e a UNALE poderiam debater a fim de ampliar de 
37 ou 36 para 40 ou 41% do PJB a carga tributária. Não há inovação 
nisso. Apenas criam-se distorções, porque há redução para cinco 
alíquotas de ICMS por meio dos primários, serviços, combustíveis e 
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outros. Aliás, será alíquota única para o Brasil, e as Assembléias 
não poderão modificar, somente o Senado ou 1/3 dos Governadores. 

Como apresentamos estímulos de acordo com a realidade regional, 
ou seja, estímulo a esse ou aquele produto ou a essa e àquela 
empresa, indústria, é claro que a guerra fiscal não nos serve. Porém 
"como não dá para matar o boi por causa do carrapato, tira-se o 
carrapato". 

Sem dúvida alguma há distorções que precisam ser corrigidas. A 
guerra fiscal é nociva para a sociedade brasileira. Mas há 
mecanismos melhores que esses propostos no Congresso Nacional. 
Por exemplo, a CPMF passa a ser CMF, definitiva e modificada, no 
máximo de 0,38% e no mínimo 0,8%, por lei ordinária. De acordo com 
interesse do Presidente da República, prorrogou-se o FEP, que nem 
sei o nome que terá, os 20% do IPI e do imposto de renda que ficava 
disponível para o Governo Federal, até 2007. Menos 20% para os 
municípios e os Estados. A sociedade precisa ser alertada a respeito 
da pretensão de aumentar a concentração de recursos no Governo 
Federal, ampliar a distorção do pacto federativo, interferindo e 
retirando o poder dos Estados. Se esse modelo for aprovado, acredito 
que os Governadores e os Prefeitos podem fechar as Assembléias e 
os Palácios, entregar as chaves para o Ministro da Fazenda e dizer: 
pode administrar. Além disso, irão a Brasília para solicitar a liberação 
de algum recurso. Isso é sério. 

Não se discutiu esse projeto com a sociedade. O Relatório Mussa 
Demes, debatido no Brasil, não era deste. Obviamente, temos de 
reconhecer que há alguns avanços nesse relatório. Porém não foi bem 
discutido pela sociedade. Debateremos e cobraremos a origem e o 
destino, mas depende de como se cobra e o que se cobrará. Podem-
se criar distorções profundas. É positivo o fato de os impostos 
interestaduais serem uniformizados. Termina-se com o CONFAZ e 
cria-se outro órgão colegiado, que não sabemos qual será. Além 
disso, ao deliberar com 3/5, todos os Estados do Centro-Oeste e do 
Nordeste decidem o que quiserem, mas os Estados do Sul e do 
Sudeste não possuem capacidade de veto. 

Essas questões são sérias. O relator é o Deputado Virgílio 
Guimarães. Como é mineiro, acredito que pensará em Minas Gerais. 
Independentemente da legenda ou de convicções ideológicas, é 
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momento de pensarmos no Estado de Minas e na Federação. Do 
contrário, acabando com a Federação, criaremos um Estado unitário, 
dirigido do centro do País. Assim, resolver-se-ão todos os problemas. 
Sabemos que isso amplia as distorções, e alguns arremedos estão na 
contramão da história. Impor o seu valor agregado, tão decantado, 
que deveria ser aplicado para acabar com a cumulatividade. A CSL 
aumentou absurdamente. É positivo que cobrem de setores que antes 
não cobravam, mas aumentar ainda mais não é certo. A sociedade 
esperava que a reforma tributária aumentasse a base de arrecadação 
para permitir a redução dos impostos. Se se ampliam os impostos, 
aumenta-se a sonegação, pois é mais atraente sonegar. Esses são 
assuntos sérios. Não sei se os Governadores, ao descerem a rampa 
com o Presidente Lula, conheciam a proposta. Aliás, acredito que 
ninguém tinha conhecimento disso. Esses assuntos são tratados de 
forma meio escondida. 

Isso é grave. A sociedade tem que fazer uma grande discussão 
dessa questão, com o risco de os Estados que já estão quebrados 
aumentarem o buraco. Como vamos dar aumento ao servidor público, 
como vamos atender às demandas da sociedade? 

Sr. Presidente, sabemos que o Brasil carece, com um atraso de dez 
anos, de reformas estruturais: reformas tributária, previdenciária, 
trabalhista, político-partidária. São reformas fundamentais, mas fazer 
uma reforma ou um arremedo de reforma apenas para aumentar a 
arrecadação, para ampliar a distorção do pacto federativo, não 
melhora as coisas no País. A sociedade tem que ser alertada. Os 
Governadores precisam estar atentos. Tenho a certeza de que o 
Governador Aécio Neves, com sua equipe, já está atento a isso, 
oferecendo outras propostas. Sei que a bancada de Minas Gerais está 
sendo mobilizada para defender essas propostas, mesmo com outros 
Governadores. Podemos ficar numa situação pior do que a que nos 
encontramos hoje. E esta Assembléia, o Poder Legislativo de Minas 
Gerais, precisa unir sua voz aos outros 25 Estados, mais o Distrito 
Federal, para defender nossa competência legiferante. Já reduziram 
quase tudo da Constituição de 1988, agora querem acabar com o 
resto. Aceitamos que a competência de legislar não seja amplamente 
sobre a questão do ICMS, que gerou o problema dessa distorção, 
dessa guerra fiscal, em prejuízo para a sociedade brasileira. Vimos a 
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g~erra das montadoras que ficam disputando. Sabemos disso, mas 
ha que haver uma margem. Principalmente no que diz respeito ao 1/4 
d~s 25% que são distribuídos para os municípios, 0 Poder Legislativ~ 
nao pode estar ausente desse debate, aceitando que seja por uma lei 
con:ple~entar do Congresso Nacional. Tem que ser pelo P~der 
Leg1slat1vo Estadual, porque nós conhecemos a realidade de Mmas 
Gerais. Tanto a conhecemos, que fizemos uma lei que foi premiada 
em todos os lugares. 

Queremos chamar a atenção e mobilizar todas as bancadas para 
que façamos essa defesa. A UNALE já está conduzindo isso. Vamos à 
~AB ~arque e~tã~ ferindo a Constituição. Já estamos inscritos par~ 
d1scut1r na com1ssao especial do Congresso Nacional. No dia 9 havera 
um encontro dos Presidentes em Brasília para discussão dessa 
questão. No dia 12 haverá uma discussão na Assembléia do, Rio 
Grande do Sul. Talvez esta Assembléia devesse fazer também. E um 
momento sério, de que não podemos descuidar. Temos que estar 
atentos em defesa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Vem à Mesa requerimento do Deputado Bonifácio 
Mourão, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, 
nos termos do seu § 1°, transferi-la ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 40 
minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a V. Exa., ilustre 
Presidente desta reunião, Deputado Rêmolo Aloise, que, com 
determinação de transparência vem conduzindo nossas reuniões. 
Caríssimos Deputados, Deputadas, amigos da TV Assembléia, povo 
mineiro, amigos das galerias que nos assistem até esta hora, gostaria 
de fazer algumas considerações que entendi necessárias. Ouvimos 
com muita atenção o Deputado Miguel Martini, sendo ele aparteado 
brilhantemente pelo Deputado Bonifácio Mourão, mas não poderia, Sr. 
Presidente, silenciar-me em decorrência dos pronunciamentos que 
foram feitos hoje, no início de nossa reunião. Dirijo-me a V. Exa., ao 
povo mineiro e ao primeiro orador, Deputado lrani Barbosa, que, ao 
terminar sua mensagem de preocupação, que é também nossa, acaba 
por sugerir, em letras textuais, a intervenção do Governo Federal no 
que se refere à segurança pública de Minas Gerais. Após sua fala, fiz 
questão de buscar uma reflexão, talvez despercebida e até 
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preocupante para todos os mineiros, sobre essa intervenção na 
segurança pública de Minas, e fiz questão, Sr. Presidente, de aqui 
comparecer para prestar alguns esclarecimentos. 

Ilustre Deputado Sargento Rodrigues, que comparece pela ordem e 
manifesta como se fosse somente dele a preocupação com a 
segurança pública, tão-somente dele. O Deputado Sargento 
Rodrigues se esquece de que esta Casa do Legislativo, durante 
quatro anos da legislatura passada, acompanhou passo a passo as 
mesmas preocupações de S. Exa. Também convivemos com a 
preocupação maior, que é a segurança pública. 

Sr. Presidente, tanto isso é verdade que instalamos na Casa uma 
Comissão de Segurança Pública, de acordo com o art. 102 do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa. Após inúmeras e 
reiteradas discussões em todo o Estado, entendemos prudente 
incorporá-la ao nosso Regimento, como prioridade, talvez hoje a 
primeira, para tratar da segurança pública de nosso Estado. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a essa Comissão, da qual o ilustre 
Deputado Sargento Rodrigues é o Presidente, compete direcionar e 
tratar das políticas de segurança pública, de combate ao crime 
organizado, carcerária e de recuperação e reintegração social de 
egressos do sistema prisional e de defesa civil. 

Mas é necessário, Srs. Deputados, que se faça uma reflexão 
profunda. Neste momento, não vamos atribuir a responsabilidade ao 
Governador Aécio Neves e à sua equipe de Governo, que nada teria 
feito pela segurança. Os mineiros conhecem de perto a preocupação 
do Governador, do Secretário Lúcio Urbano, da Polícia Civil, do nosso 
Dr. Otto Teixeira, e da Polícia Militar, representada pelo Cel. Álvaro. A 
equipe fundamentada busca sempre as garantias constitucionais e 
legais do povo mineiro. 

Não é apenas do Governador essa preocupação. Se fôssemos hoje 
aos 853 municípios mineiros e questionássemos cada cidadão, a 
prioridade de todos, com certeza, não seria saúde, educação, moradia 
ou alimentação, mas segurança. 

Quero falar do comprometimento do Governador Aécio Neves, que, 
com cinco meses de Governo, iniciou uma fase histórica em busca da 
organização do sistema de segurança do Estado, em sintonia com o 
Governo Federal. Temos de nos orgulhar de ser mineiros e de, sob o 
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comando do Governador, ser o primeiro Estado a implantar 0 

PESP, cujo pontapé inicial se deu em Minas, no Palácio da Liberdade, 
com a presença dos Deputados, irmanados no sentimento de 
preocupação com os nossos filhos, a nossa gente e os amigos que 
estão morrendo. 

Quantas pessoas estão perdendo suas vidas sem saber o porquê? 
Presto homenagem ao Ministério Público, que perdeu, há pouco 
tempo, o Promotor de Justiça Lins do Rêgo, que buscava 
esclarecimentos para desbaratar o crime organizado. Também há 
poucos dias tivemos a morte do Madson Loçasso, ao tentar salvar 
duas pessoas que estavam sendo assaltadas. 

Não devemos focalizar a situação como de responsabilidade 
somente do Governador. Isso é injustiça. Não podemos comungar 
com a instabilidade e vir a este Plenário trazer essa preocupação, que 
é nossa também, da forma como está sendo apresentada. Antes de 
tudo, por dever de consciência, responsabilidade e cidadania, e 
irmanados em um só sentimento, devemos buscar ações efetivas 
junto às Polícias Civil e Militar. 

Manifesto, ainda, a preocupação dos Prefeitos e das Câmaras 
Municipais de todo o Estado quanto à instalação dos conselhos de 
segurança, que têm prestado relevantes serviços às localidades onde 
a Polícia efetivamente não tem possibilidade de atuar, em decorrência 
de dificuldades financeiras. 

As ações devem ocorrer em regime de sociedade, em parceria com 
as comunidades e as ONGs. Portanto, não há como apontar, dentro 
desse cenário, um único responsável pela situação, que traz a esta 
Casa instabilidade e levando aos nossos filhos e ao nosso povo 
mensagem intranqüila e insatisfatória, como se Minas estivesse 
calada em relação à segurança pública. 

Temos de louvar o Governador Aécio Neves, que está muito 
preocupado com a questão da segurança pública e até sugeriu ao 
Governo Federal a aplicação de recursos do CPMF também nessa 
área, a fim de dar guarida aos insatisfeitos e intranqüilos, para que 
tenham, no seu dia-a-dia, maior segurança nas suas casas, nas 
escolas, nos hospitais e no trânsito de suas cidades. 

O problema não existe apenas em BH. Vamos buscar, no Rio de 
Janeiro, o que aconteceu com a Faculdade Estácio de Sá. E o mesmo 
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ocorre em São Paulo e no Rio Grande do Súl. 

É inegável que, atualmente, a PMMG é a mais eficiente do Brasil. 
Essa gloriosa corporação é invejada por toda a Federação, 
principalmente por suas ações preventivas. 

Há muitos policiais morrendo em defesa do cidadão, e não podemos 
culpar ninguém por isso. A busca de soluções é uma questão de 
cidadania, e é grande a responsabilidade deste parlamento em 
mostrar ao cidadão a realidade, sem precisar fazer demagogia. 

Temos o comando correto do Governador, que busca solução. Com 
cinco meses de Governo, tem maior responsabilidade do que se 
pensa, e o problema de segurança e tranqüilidade não é apenas de 
BH. 

Confio em Deus. Devemos pensar sempre positivamente sobre o 
que acontece, para não traumatizar a população. É preciso acreditar 
que o programa de Governo estará permanentemente voltado aos 
interesses da Nação. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pela 
seriedade e pela coerência de sua fala. Temos essa responsabilidade, 
pois aqui fomos colocados por milhares de mineiros que acreditaram 
em nossos nomes. Devemos representá-los e defendê-los, buscar a 
segurança da população com responsabilidade. Está de parabéns e 
foi extremamente iluminado. 

Respaldo a sua fala quanto à seriedade com que o Governador trata 
a situação. Não quer ser mágico, pois isso n~,. funciona. Quem 
prometeu sem ter os pés no chão se deu mal, pu1s não cumpriu. O 
Governador, depois de ser parlamentar por 16 anos, com 5 meses de 
Governo sabe de sua responsabilidade. Não promete nada além do 
que pode; aliás, não tem feito promessas, mas compromissos, 
palavras distintas, principalmente na política. 

Sabemos da necessidade de o policial ter condição econômica 
melhor, e o Governador tem projeto de dar segurança aos próprios 
policiais, liberando um programa de construção de casa própria para 
tirar os policiais militares ou civis de locais de risco. 

Anteontem, o Governador falou spbre os projetos que implementa, e 
certamente não promete apenas para agradar à sociedade, pois, se 
não os cumprir, será pior. 

V. Exa., com a sua clarividência, está de parabéns. Temos de apoiar 
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o Governador, não por sermos da base do Governo, mas por 
entendermos que está no caminho certo, em comum acordo com o 
Governo Federal e saindo na frente com esse plano de segurança 
para o Estado. Ele está dividindo as etapas em um tempo certo, com 
os pés no chão, sem espalhafatos nem ilusões, e com a 
responsabilidade de governar um Estado que está passando por uma 
situação de carência, assim como outros do País. 

Continuaremos procurando fazer com que as tropas entendam que o 
Governador está buscando condições para chegar ao que almejam: o 
aumento dos seus ordenados, a segurança e uma situação melhor de 
defesa, até pessoal. O Governador já está atendendo a essas 
necessidades. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço o aparte, Deputado 
Doutor Viana. Com muito prazer, concedo um aparte ao Deputado 
Alberto Pinto Coelho, que tem representado o Governo Aécio Neves 
de maneira excepcional. Saúdo-o, não somente pela Liderança que 
ocupou no Governo Itamar Franco, como também por ter sido 
escolhido, agora, pela sua vrvencia parlamentar, pela sua 
transparência e pela retidão de caráter, que tanto nos conforta e 
anima. Tenha a certeza de que sempre estaremos comungando com 
V. Exa. nos ideais e nos objetivos. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte)* - Agradeço a 
oportunidade do aparte e as palavras amigas e fraternas do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, as quais, com toda a certeza, nos acalentam e 
aumentam a nossa disposição de continuar os trabalhos junto aos 
nossos pares, principalmente na missão honrosa de Líder do 
Governador Aécio Neves. 

Enalteço a fala de V. Exa. Costumo dizer que o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva é uma pérola enviada pelo Sul de Minas a esta Casa, 
devido ao seu trabalho, à sua clarividência, à sua responsabilidade de 
homem público e à sua atuação parlamentar. 

Com muito brilho, V. Exa. aborda a questão tão importante da 
segurança pública, fazendo um contraponto e evidenciando o senso 
de responsabilidade do Governador Aécio Neves e as medidas 
concretas anunciadas para essa área, considerada prioridade pelo 
Governo, anunciada ao longo destes cinco meses de gestão. 

O Deputado Miguel Martini, que o antecedeu, com a 
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responsabilidade da Liderança da Maioria, também, com grande 
clarividência e nitidez, fez a mesma defesa, ilustrando todo esse 
trabalho, que frutificará em longo prazo. 

Minas Gerais, mais uma vez, sairá à frente dos demais entes da 
Federação, pelas medidas enérgicas e determinadas, pela parceria 
com o Governo Federal e pelas corporações que nos orgulham: a 
Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. 

Nesta oportunidade, ressalto e busco resgatar a justiça quanto à 
atuação do Secretário Danilo de Castro, que foi objeto de 
considerações na fala do Deputado lrani Barbosa. Entendo que esse 
Deputado fez uma acusação precipitada, que não retrata a realidade 
do trabalho que esse Secretário vem desenvolvendo. 

Costumo dizer que, mais do que qualquer palavra, fala pelos 
homens sua própria existência, sua biografia. O Danilo de Castro fez 
trajetória brilhante na Caixa Econômica Federal, como funcionário 
concursado que, mercê de seu trabalho, dedicação e desempenho, 
avaliado ao longo do tempo, esse instrumento valioso que vamos 
introduzir no serviço público, foi galgando posições, chegando à 
máxima. 

Posteriormente a essa trajetória, entendeu que deveria contribuir 
com a coletividade, caminhando para a vida pública com grande 
sucesso, reflexo do reconhecimento do trabalho realizado nessa 
instituição. Agora, em seu terceiro mandato consecutivo, com 
expressivas e sucessivas votações, chega à posição de destaque no 
Governo. Notabiliza-se não só pela competência, mas também por 
sua acessibilidade. Não há necessidade de marcamos hora, pois a 
qualquer dia e hora o Secretário está à disposição da classe política. 
Aprendeu muito cedo que - sem desmerecer a função técnica, 
fundamental para o desenvolvimento do Estado - a visão e a 
sensibilidade política são toques que dão sentido às soluções 
encetadas por qualquer governo. Por uma questão de justiça, quero 
enaltecer, em nome da bancada governista - atrevo-me até a falar em 
nome da Oposição -, a sensibilidade e a competência com que o 
Secretário tem-se pautado, ampliando a dimensão do Governo Aécio 
Neves. Obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço-lhe a exposição séria 
que fez sobre o Deputado Danilo de Castro. Entendo-a necessária e 
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farei o contraponto no final da fala. Gostaria, em primeiro lugar, de 
trazer a questão da segurança pública, para depois falar do 
Presidente do meu partido, Deputado Danilo de Castro. 

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Agradeço-lhe a 
oportunidade, Deputado Dalmo Ribeiro. Ao aparteá-lo, insisto na 
relevância do trabalho parlamentar. Ouvi outros aparteadores 
destacarem, aqui e acolá, figuras do Executivo. Nosso Chefe do 
Executivo Estadual, Governador Aécio Neves, o Secretário da Casa 
Civil, etc. Porém, não pretendo focalizar minha intervenção no 
Executivo. Pelo contrário. Quero ressaltar o trabalho parlamentar que 
V. Exa. sintetiza tão bem e que, às vezes, é imcompreendido pela 
opinião pública e pela imprensa que acompanham a vida política do 
País e do Estado. 

A atuação parlamentar reveste-se de três vertentes que, em meu 
modo de entender, são equivalentes, formando um triângulo, sobre o 
qual se assesta o verdadeiro fulcro da democracia. Ser Deputado é 
fundamentalmente representar o povo. Essa é nossa grande missão 
neste parlamento e em tantas Assembléias Legislativas deste País. A 
representação do povo é que nos dá o primaz de sermos diferentes 
uns dos outros, com relação à visão sobre as questões. Quanto ao 
assunto abordado por V. Exa., entendo que, mais que qualquer outro 
sentimento de proteção do ser humano, a segurança está vinculada 
ao aspecto social. 

Não imagino que exista uma atitude isolada efetiva do Executivo que 
vá propiciar ao cidadão uma noção de segurança e proteção. Entendo 
que temos aqui, na política, o verdadeiro instrumento dessa 
transformação social. 

A segunda vertente da ação parlamentar é exatamente aquele 
instante em que o Deputado, revestido dessa capacidade de 
representar, vai às comissões temáticas e ali apresenta as suas 
propostas, as suas proposições, que se transformam em leis, que 
fazem o ordenamento da nossa população. 

É certamente, em meu modo de entender, o lado mais prazeroso da 
atividade parlamentar e, infelizmente, o menos acompanhado pela 
opinião pública e totalmente ignorado pela imprensa, a não ser 
quando se debate ali algum tipo de escândalo, de denúncia pessoal. 

Prefiro, ao invés do caminho fácil do "denuncismo", fazer a 
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discussão de temas mais abrangentes. E é nesse particular que 
queria ressaltar, em nome do meu partido, o PDT, a presença do 
Deputado Sargento Rodrigues à frente da nossa Comissão de 
Segurança Pública. No nosso painel de 77 Deputados, ele foi o único 
que escolheu, como seu nome parlamentar, Sargento Rodrigues, 
procurando mostrar, de modo bastante claro, o seu compromisso com 
aqueles que o identificam como porta-voz da Polícia Militar, nesta 
Casa. 

Concordo inteiramente com V. Exa. Qualquer proposição só se 
tornará realidade se obtiver, aqui dentro, o apoio da maioria dos 
pares. Então, jamais existirá algum Deputado que diga que é o 
responsável pelos avanços do magistério ou da área da saúde. 
Porque, na verdade, somos um órgão colegiado. Alegra-me e me 
honra saber que esse órgão colegiado, nas últimas eleições, foi o que 
recebeu o maior número de votos dos mineiros. Tivemos muito mais 
votos que o Governador eleito, muito mais votos que os dados ao 
Presidente da República em nosso Estado. É muito significativo ser 
um representante do povo nesta Assembléia de Minas. 

E a terceira vertente, e o nosso Líder de Governo, Deputado Alberto 
Pinto Coelho, testemunhava sua ação, é aquele instante em que o 
parlamentar não está aqui nem a legislar nem a fiscalizar nem a 
exercer o mandato de representação. Ele está no momento mais 
íntimo da sua representação popular. Aquele instante em que, 
chegando o final de semana, cada um de nós pega o seu carro, é 
importante que a população saiba que Deputado não tem carro oficial, 
e vai ao encontro daqueles que formam a base que nos dá ânimo e 
força para a representação parlamentar. 

Por isso, a cada dia, nesta Casa, o meu encantamento com o Poder 
Legislativo se refaz. Amanhã, sexta-feira, às 18 horas, terminará a 
semana de trabalho da maioria dos representantes do Poder 
Executivo - até mesmo do Poder Judiciário. Talvez um representante 
mais alto ou mais baixo desses dois Poderes fará viagem de serviço. 
Os 77 Deputados abraçarão, mais uma vez, no final de semana, os 
853 municípios de Minas Gerais. 

Que beleza é um parlamento como este, que pode auscultar a 
população e trazer, para cá, não a palavra fácil da bajulação, mas sim 
o sentimento, a tentativa de exercer uma ação mais efetiva a favor do 
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povo de Minas! 

Termino esta intervenção saudando V. Exa., mais uma vez, pela 
preocupação com seu mandato parlamentar. Mas me permita dizer, 
com a humildade de quem reza e com a sinceridade de quem ama, 
que temos no Deputado Sargento Rodrigues um companheiro que 
merece de todos nós a estima e o apreço pela maneira com que 
desempenha seu mandato parlamentar. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a sua intervenção. Sua 
preocupação é também nossa. Devemos ter em vista interesses de 
ordem coletiva, irmanados num só sentimento, que é a paz social do 
nosso povo. 

Entendi prudente informar os valores, conforme anunciado pelo 
Governador Aécio Neves no dia 2 próximo passado. Na unidade do 
Corpo de Bombeiros, a liberação de recursos para segurança pública 
foi de quase R$16.000.000,00. O Deputado Miguel Martini informou 
corretamente os valores distribuídos para as diversas unidades. Quero 
ser preciso. Foram R$7.600.000,00 para a PM, destinados à aquisição 
de 3.000 coletes, recuperação de 500 viaturas, substituição de todos 
os pneus da frota, com 5.300 viaturas, e compra de munição. Destinou 
R$4.500.000,00 para a Polícia Civil, para compra de 95 viaturas e 
equipamentos de informática, incremento da inteligência policial, 
aquisição de 260 coletes, 85 rádios, 150 pistolas, 25 metralhadoras, 
equipamentos para os Institutos de Criminalística e Médico-Legal. 
Foram R$3.300.000,00 para o Corpo de Bombeiros, para aquisição de 
uniformes, manutenção da frota e outras ações. 

Determinou a retomada imediata das obras das penitenciárias de 
Francisco Sá e Juiz de Fora, e mais de 1.750 vagas serão criadas no 
sistema penitenciário mineiro. Ainda, haverá a criação de um fundo de 
reserva na COHAB, cerca de R$2.000.000,00 para construção de 
unidades habitacionais para as polícias. Determinou a criação da 
guarda penitenciária, com 5 mil cargos, o que possibilitará que os 
policiais deixem de tomar conta dos presos para estarem nas ruas 
fazendo policiamentos preventivo e ostensivo. 

Há projeto de nossa iniciativa tramitando na Casa, que cria o serviço 
voluntário na PM. O policial sai da atividade administrativa e vai às 
ruas garantir a segurança das famílias, das crianças, dos escolares, 
de todo o povo mineiro. 
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O Governador anunciou a realização de concurso público para 

contratação de 4 mil novos policiais militares. 
Lamentavelmente, ninguém tem bola de cristal para resolver o 

problema. Sabemos das dificuldades para dar segurança pública, 
amparo à vida e à liberdade. Num futuro próximo, Minas Gerais será, 
como tem sido, modelo para todas as unidades da Federação. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, não são R$16.000.000.00, mas R$46.000.000,00, porque os 
R$30.000.000,00 da IMBEL estão garantidos para a segurança 
pública. Serão distribuídos em parcelas mensais, durante muitos anos, 
para a compra de armamentos, tais como pistolas, fuzis e munição. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Deputado Miguel Martini, quero 
ser bem preciso matematicamente. Os R$30.000.000,00 estão 
liberados. A liberação dos R$15.400.000,00 foi autorizada no dia 2. 

Com a permissão do Deputado lrani Barbosa, discordo da sua 
opinião sobre o Secretário Danilo de Castro, Presidente do meu 
partido, homem correto, honrado, transparente, que tem sido o braço 
direito do Governador. O Deputado, em sua maneira combativa, disse, 
talvez em sentido pejorativo, que Danilo de Castro é cobrador de 
agência bancária. Na realidade, tem sido cobrador de ações enérgicas 
junto ao secretariado, de gestões junto ao Governo Federal, a fim de 
que sejam liberados recursos para Minas. Tem sido um grande 
sementeira na reorganização do Estado. Pela sua transparência e 
vida pública honrada e digna, merece respeito. Apesar de muito 
atarefado, sempre nos recebeu. Com a sua responsabilidade, tem 
conseguido realizar muitas ações no Estado, não por meio de 
recursos, porque estamos enfrentando muitas dificuldades, mas com 
atenção. Já esteve nesta Casa, por reiteradas vezes, conversando 
com os parlamentares, demonstrando as preocupações do 
Governador e trazendo os projetos que discutiremos. Está nitidamente 
imbuído de propósito idêntico ao nosso, o mesmo sentimento por 
Minas. 

Está na hora de semear. Este é o momento da construção do novo 
tempo implantado pelo Governador Aécio Neves. Quem tem 
acompanhado suas ações, como eu, que estou sempre junto de S. 
Exa., como ontem, na implantação do Programa Fome Zero, sabe da 
sua vontade e determinação em tranqüilizar os mineiros. Não 
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podemos transmitir insegurança ao povo. Temos de ser sinceros e, 
acima de tudo, confiantes, apesar das dificuldades enfrentadas não 
somente por Minas, mas também pelo País. Temos de dar um voto de 
confiança ao Presidente Lula e um ainda maior ao Governador, 
porque não estamos no momento de realizar gestões que irão na 
contramão da história. Temos de, unidos, buscar o desenvolvimento 
de Minas e a paz social. 

Presto homenagens ao eminente Secretário Danilo de Castro -
Deputado Federal dos mais atuantes-, pelo seu passado, sua história 
e, particularmente, pela sua maneira sincera, correta e transparente 
de trabalhar em benefício de Minas e do Brasil. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)* - Sr. Presidente, algumas 
questões me preocupam. O que falei aqui foi repetido na cara do 
Danilo, que concentrou as decisões do Governo em suas mãos. E 
faço o mesmo quantas vezes forem necessárias. Sou seu amigo e 
faço esse alerta. Não tenho amizade com o Agostinho Patrus e 
também já falei com ele que é um bajulador e fez o Eduardo Azeredo 
"entrar numa fria" com a PM. 

Não sabia que irritaria os defensores do Aécio Neves. Obrigado pelo 
recibo. Minha fala foi feita de forma tão veemente que os colocou de 
plantão no Plenário. As defesas foram, de fato, eloqüentes e 
bajuladoras, partiram de quem depende do Executivo - o que não é o 
meu caso. O que relatei não foi inventado e sim publicado nos jornais. 
Preocupo-me com fatos que não estão na mídia. 

Imaginem reunião dos policiais em que seu líder, o Cabo Júlio, saiu 
de lá debaixo de porrada, chorando como um moleque sem-vergonha. 
E em que dois Majores afirmam que decidirão o problema na porrada. 
Elogio o trabalho do Cabo Valadares porque, se hoje muitos policiais 
possuem moradia, devem isso a ele, que, de forma ilegal, vendeu 
condomínios aos oficiais. Foi trabalho operacional deles, que não 
contam com a ajuda do Governo. Os policiais estão morando em 
favelas, como ocorre em Ouro Fino, sua terra, Deputado Dalmo. O 
dinheiro que ganham não dá para comprar suas casas. O Governo 
não trabalha para resolver esse problema e acaba obrigando o policial 
a fazer "bico". Disse que o representante da classe nesta Casa perdeu 
o "feeling" porque não é mais um policial militar. 

Repito o que disse há cinco anos, antes de estourar a greve da PM. 
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Estamos em momento crucial. Gostaria que o Presidente desta 
Casa estivesse presente e que negasse que recebeu telefonema do 
Comandante da corporação informando-lhe do descontrole_ dos seus 
membros. Tenho a coragem de falar o que V. Exas. apenas utilizam 
para bajular. Dou o retrato da gravidade da situação. Apesar de as 
pessoas acharem o contrário, sou pessoa bem-informada, graças a 
Deus. Aprendi, com olho crítico, a perceber o "timing". Em Minas, as 
pessoas morrem como nunca. A criminalidade assusta e atinge níveis 
como os de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

O Governo precisa de pessoas que o alertem sobre o problema e 
não de bajuladores. Não estou aqui porque tive pedido negado, aliás 
não solicitei nada. Sabe por quê? Para ter a garganta limpa quando 
falar do Governo. 

Agradeço o recibo em tantas vias que foram dadas pelos líderes e 
defensores do Governo, mas, infelizmente, não é com bajulação que 
se resolverá o grave problema da segurança em Minas. Obrigado. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Aqueles que nos 
acompanham já têm diagnóstico da fala do Deputado lrani Barbosa, 
que usou a tribuna mais cedo. Não queria entrar nesses detalhes, mas 
fica clara insatisfação pessoal por não-atendimento, pois cita o 
Secretário de Obras, o Secretário Danilo de Castro, depois fala da 
segurança pública, enfim, está claro um quadro de insatisfação. Fui 
Oposição durante quatro anos, podendo ser Situação; não tive cargo 
no Governo passado, e me reelegi sendo Oposição, fazendo 
denúncias com liberdade. A qualificação que faz dos parlamentares é 
sua visão pessoal, que respeitamos, mas não acreditamos seja 
condizente com a verdade. Reafirma fatos que não têm consistência, 
cita policiais que moram em favelas, mas o Governo tem 
conhecimento, por isso foram liberados R$2.000.000,00 para iniciar a 
construção dessas moradias de imediato, além de outro recurso que 
será viabilizado pela Caixa Econômica. Volta a citar fatos que leu nos 
órgãos de imprensa, querendo fazer parecer que há um clima que não 
existe. Temos informações que contradizem as que o Deputado lrani 
Barbosa traz. Fazemos a defesa, não só por uma questão que 
aceitamos por opção, mas para restaurar a verdade. Nossas defesas 
não são infundadas, baseiam-se em fatos e dados objetivos e 
concretos, comprováveis. Não estamos sonhando, diferentemente de 
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denúncias aéreas, subjetivas, sem consistência. Continuaremos no 
Plenário, exercendo o papel que muito nos honra, pois temos certeza 
de que não estamos bajulando ao dizer a verdade, que há um novo 
tempo em Minas Gerais, e nenhum Governo fez, em cinco meses, o 
que o Governador Aécio Neves está fazendo. Exigir perfeição é exigir 
que o Governador seja Deus. Existe um desejo de acertar, e num 
Estado grande como o nosso, com o orçamento e um quadro de 450 
mil servidores públicos, sem dúvida haverá falhas, mas o Governador 
busca solução para todos os problemas. Diz que nossas informações 
não são fundadas, mas temos fatos, dados, números objetivos que as 
comprovam. Obrigado. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Parabenizo o 
Deputado Dalmo Ribeiro. O Deputado Alberto Pinto Coelho faz 
comentários sobre o Secretário da Casa Civil. Sou testemunha do 
trabalho que faz o Secretário Danilo de Castro. 

Ontem, após reuniões, alguns Deputados me falaram que 
conseguem conversar com o Secretário e com o Governador, na hora 
que querem. Deputado da Oposição, do PT, também falam o mesmo 
e acrescentam que o Governador, para apresentar qualquer coisa, 
chama-os, demonstrando respeito. 

Esse Governo respeita, recebe e dá atenção. Quero ver esses 
Deputados que hoje falam do Danilo, o que faziam no Governo 
passado. Não conseguiam falar com ninguém. Tivemos Deputados 
aqui que não conheceram, não pegaram na mão e não tiveram 
oportunidade de falar "a" com o Governador Itamar Franco, que era o 
dono da verdade. Havia Deputados, do Governo e da Oposição, que 
não conseguiram nada. Dois Deputados, que não estão mais aqui, 
falaram-me que ficaram nesta Casa por quatro anos e não 
conheceram o Governador Itamar Franco. Acredito que não podemos 
"agachar" demais. 

O Governador Aécio Neves dá muita atenção para esta Casa. 
Telefona para os Deputados e dá liberdade para discutirem e 
apresentarem suas posições. O Secretário Danilo de Castro, com sua 
grande experiência parlamentar, atende a todos, porque valoriza o 
Legislativo. 

Tivemos também companheiros que ocuparam a Casa Civil e que, 
no período, não vieram aqui e não atendiam os Deputados. O Danilo 
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também dá muita atenção. Diz que a porta está aberta; não marca 
horário. Todos têm oportunidade de argumentar e reivindicar. Entendo 
que palavras como as proferidas pelo Deputado lrani Barbosa só 
contribuirão para que o Secretário conclua que é melhor ser como 
todos os que passaram pela Casa Civil, e não dar "papo" para esta 
Assembléia - querem votar, votem; querem fazer, façam. 

Falei hoje sobre a segurança pública. Precisamos resolver, 
conversar e estudar propostas nesta Casa. Tenho a certeza de que o 
Governador fará alguma coisa, pois sua parte já faz. Pegou um 
Estado, infelizmente, quebrado. E falam que policial está dando soco, 
brigando, fazendo e acontecendo, mas foi a única categoria que teve 
aumento. Se não me engano, três aumentos, enquanto o restante do 
funcionalismo não teve. Se der aumento para a polícia, o pessoal da 
educação e da saúde também vai querer. Onde arrumará dinheiro? Só 
se tivéssemos irresponsáveis no Governo. 

Com a minha experiência nesta Casa e com o contato que tenho no 
meio político mostro a diferença. Temos hoje um Secretário que 
escuta esta Casa, atende às reivindicações. Lembrem-se do que 
tínhamos no passado. 

Se o Governo não tem dinheiro para dar aumento salarial, fazer o 
quê? Acredito que há companheiros que ouvem, atendem e aceitam 
as sugestões desta Casa. Independentemente de partido, peguem o 
telefone, qualquer Deputado, de Governo ou Oposição, e falem com o 
Governador e com o Secretário Danilo de Castro. Tivemos alguns que 
não deram "bola" para esta Casa. Hoje temos um Governo que 
respeita esta Casa. Obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Alencar da 
Silveira Jr., pelo aparte. 

* - Sem revisão do orador. 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente solicito a palavra pelo art. 

164 do Regimento Interno. 
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do 

Regimento Interno, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa* - Sinto-me fascinado, pois depois de seis 

mandatos, estamos diante de reflexões profundas e 
interessantíssimas. O Deputado fez oposição durante os quatro anos 
do Governo Itamar, mas jamais imaginei que fosse devido a algum 
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desejo obstruído. Não sou da Oposição, mas da Situação; não tive 
nenhum desejo contrariado pelo Governo; apeguei-me em dizer a 
verdade. Se algo lhe foi negado, e se se irrita com o Governo, não é o 
meu caso. Exaltei-me porque o povo está sem segurança. Quero que 
me prove que a criminalidade diminuiu neste Estado, que não 
estamos à beira do caos porque a polícia se encontra numa 
efervescência jamais vista. Houve outras greves, mas não iguais a 
essa. Tenho recortes relatando fatos gravíssimos, caso queira lê-los. 
Não sou da Oposição, apenas faço críticas necessárias; nada tenho a 
esconder do Danilo, do bajulador e puxa-saco Agostinho Patrus, ex-
Secretário da Casa Civil, que nunca recebeu um Deputado; por conta 
de bajular o Governador e defender seus interesses, conseguiu 
contrariar os Prefeitos da RMBH; deu aumento substancial aos 
empresários de ônibus, colocando o Governador Aécio Neves em 
situação de constrangimento. 

Caso receba alguma coisa do Governo para defendê-lo, dou-lhe os 
parabéns. Quando me perguntaram o que desejo do Governo, 
respondi: nada. Quero ter tranqüilidade em saber que meu filho, 
quando for estudar ou a boates, voltará bem. Não quero pensar que 
poderá ser morto ao defender alguém de assaltos porque não temos 
polícia nas ruas. Se acha que isso é ideal, parabéns! Mas este não é o 
Estado em que quero viver. Se as Polícias Militar e Civil estão 
inseguras, imaginem como está a população. 

Agradeço ao Deputado Miguel Martini, pois, se não fossem os 
bajuladores, eu não teria essa oportunidade. Quando ocupo a tribuna 
é para valer. Sou da mesma base de V. Exa., mas se deixar de ser, 
não será devido a interesses contrariados. Sinto-me contrariado se o 
povo mineiro também o é. O povo está sendo morto na rua, pisoteado, 
e nada se faz. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo 

art. 164 do Regimento Interno. 
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do 

Regimento Interno, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Não me sinto ofendido pelas palavras 

do Deputado lrani Barbosa, pois só me sentiria se houvesse nelas 
consistência. Uso da palavra apenas para rememorar-lhe os fatos e 
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esclarecê-los. Ele diz ter boas informações, mas não tem boa 
memória. 

Deputado lrani Barbosa, na época, o meu partido e o de V. Exa. 
apoiaram o Governador Eduardo Azeredo, que perdeu a eleição. 
Assim, sei respeitar as urnas que me jogaram para a Oposição. 
Apesar de ter sido convidado para ser base do Governo, disse não, 
pois sou da Oposição, já que perdi a eleição. Não foi por causa de 
determinado cargo ou de outro que me tornaria Oposição. Isso é um 
pouco diferente, Deputado lrani Barbosa, que também apoiou o 
candidato Eduardo Azeredo. Aliás, se V. Exa. diz que é Governo, 
continua sendo. Precisamos ressaltar isso. 

No entanto, V. Exa. não me parece muito claro quando reclama do 
Secretário da Casa Civil e de Obras e diz que não se encontra no 
Governo por interesse desse ou daquele benefício. Não cor:sigo 
entender isso. Então, é pessoal ou por que não foi atendido? E por 
que não está satisfeito com a forma do atendimento? Digo que não 
estou atendido, pois não faço acordo para dar apoio ou fazer 
Oposição em função do que recebo ou não. 

A executiva do meu partido foi convidada para discutir se o PSB 
apoiaria ou não este Governo. Foi decisão de partido. Sou homem de 
partido e a partir disso é que fui distinguido com o convite para ser o 
Líder da Maioria, e não porque tenha negociado esse ou aquele 
cargo. Essa postura me honra muito. 

Então, não há muito nexo entre a fala do Depu''-.".lo e o que parece 
ser a minha prática. Tenho muitos defeitos, mas nc..1.J o da incoerência. 
Como perdi pela urnas, tornei-me da Oposição por quatro anos, com 
todos os riscos, diferentemente do Deputado lrani Barbosa, que diz 
não precisar do Governo, mas são todos da base da Governo. Não sei 
onde se encontra a verdade. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito o encerramento 

da reunião por falta de número regimental. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência,verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião especial de logo mais, às 
20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião de 
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ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 6/6/2003 
Presidência do Deputado Doutor Viana 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
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Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Doutor Viana - Jô Moraes -
José Henrique - Olinto Godinho - Sebastião Helvécio. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca 
os Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 9, às 
20 horas. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE A MENSAGEM No 40/2003 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação dos 
Titulares das seguintes entidades: RURALMINAS, IMA, ITERe IDENE 

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

submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição 
Estadual, o nome de Eduardo Gustavo Farnese Brandão para a 
Presidência da Fundação Rural Mineira Colonização e 
Desenvolvimento Agrário- RURALMINAS. 

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

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria. 
Ao analisarmos a legislação constitutiva da RURALMINAS e o 

currículo do Sr. Eduardo Gustavo Farnesi e Brandão, não 
encontramos óbice a sua nomeação. 

Durante a sabatina, o candidato demonstrou conhecimento sobre a 
entidade para cuja Presidência foi indicado, além do domínio de temas 
técnicos e administrativos desejado para o ocupante do cargo. 
Entendemos, assim, que a indicação é adequada e que o candidato 
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reúne as condições necessárias para presidir a Fundação. 

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

Gustavo Farnesi e Brandão para Presidente da RURALMINAS. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2003. 
Jayro Lessa, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva - Luiz Humberto Carneiro. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 400/2003 

. Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em 
questão pretende declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária de Radiodifusão Cultural, Educativa e Artística de 
Brumadinho - ACRCEAB -, 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. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida instituição é uma sociedade civil de caráter cultural, 

educativo e artístico, sem fins lucrativos, que tem como objetivo 
precípuo desenvolver serviços de radiodifusão comunitária; 
representar as organizações populares e cooperativas; dinamizar a 
integração da comunidade, incentivando o lazer, a cultura e o convívio 
social; prestar serviços de utilidade pública; promover eventos de 
interesse da comunidade local e auxiliar na conscientização dos 
cidadãos quanto ao seu pleno direito de expressão, assegurado na 
Constituição Federal. 

Em vista do exposto, consideramos a Associação perfeitamente 
habilitada a receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo que foi aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

400/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2003. 
Sidinho do Ferrotaco, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 579/2003 
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De iniciativa da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em questão 
pretende declarar de utilidade pública a Fundação Hospitalar Pedro 
Henrique Costa Brasil de Sousa, com sede no Município de Santo 
Antônio do Monte. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição de Justiça, 
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e vem agora a esta Comissão para 
deliberação conclusiva, conforme o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Fundação Hospitalar Pedro Henrique Costa Brasil de Souza, 

fundada em 11/12/97, é uma sociedade civil de caráter filantrópico, 
sem fins lucrativos, que tem como objetivo precípuo a prestação de 
serviços de assistência social, com ênfase na área de saúde social, 
seguindo os preceitos da Organização Mundial de Saúde e do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais. 

Tendo em vista a importância de suas iniciativas, pode-se considerar 
a referida entidade perfeitamente habilitada para receber o título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 579/2003. 
Sala das Comissões, 4 de junho de 2003. 
Doutor Viana, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 7/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria dos Deputados Rogério Correia e Durval Ângelo, o 
projeto de lei complementar em epígrafe, resultante do 
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar no 25/2000, proíbe 
o porte de armas de fogo p9r policiais civis e militares em 
manifestações públicas, obriga o uso de tarjeta de identificação e dá 
outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, foi o projeto 
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distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos 
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
As Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são órgãos 

autônomos e permanentes, subordinados ao Governador do Estado, 
através dos quais a segurança pública é exercida com o fim de 
preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, conforme bem determina o art. 136 da Carta Política 
mineira. 

Como órgãos autônomos, assim instituídos por força do comando 
dos arts. 139 e 142 da Constituição Estadual, com a redação dada 
pela Emenda à Constituição no 39, de 1999, têm sua organização 
firmada nos preceitos constantes nos respectivos estatutos ou leis 
orgânicas, normas regedoras dos direitos, prerrogativas, deveres e 
responsabilidades do seu pessoal. Neste passo, cumpre lembrar que, 
por imposição do art. 65, § 2°, IV, c/c o art. 143, "caput", da 
Constituição do Estado, com a redação dada pela mencionada 
emenda à Constituição, essas normas devem apresentar-se sob a 
forma de lei complementar, conforme procedeu o legislador estadual. 

Assim, foram editados o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais e a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais, contidos nas Leis nos 5.301 e 5.406, de 1969, elevadas 
ao "status" de lei complementar por força do comando constitucional já 
destacado. 

Quanto à competência, são vários os dispositivos constantes no 
arcabouço jurídico-constitucional mineiro que vão de encontro à 
iniciativa parlamentar para apresentar projetos que impliquem 
restrição de direito assegurado aos policiais civis e militares nas 
respectivas leis orgânicas. 

Em primeiro lugar, o art. 90 da Carta Política mineira determina, 
entre outras, a competência privativa do Governador do Estado para 
exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior 
do Poder Executivo, bem como para iniciar o processo legislativo, na 
forma e nos casos previstos na Constituição, além de dispor, na forma 
da lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. A esses 
dispositivos, acrescente-se que a segurança pública é exercida 
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através das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, 
órgãos permanentes do poder público, organizados com base na 
hierarquia e na disciplina e subordinados ao Governador do Estado, 
conforme estabelecido nos arts. 136, 137, 139 e 142 da Constituição 
mineira. Por fim, culminamos no art. 66, inciso 111, alíneas "c" e "f", que 
estabelece como iniciativa privativa do Governador do Estado o 
regime jurídico dos servidores dos órgãos da administração direta, 
autárquica e fundacional e a organização da Polícia Civil, da Polícia 
Milité\r e dos demais órgãos da administração pública. 

Por oportuno, lembramos que o art. 215 da Lei no 5.406, de 1969 -
Lei Orgânica da Polícia Civil-, e o art. 26, inciso VIII, da Lei n° 5.301, 
de 1969, que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, 
asseguram aos policiais o direito ao porte de armas de defesa no 
exercício de suas atribuições. 

Seguindo essa linha de pensamento, constatamos que o projeto sob 
comento, ao proibir o porte de arma por policiais no exercício de suas 
atribuições, incide em vício de iniciativa porque restringe direito a eles 
assegurado na norma regedora dos seus direitos e obrigações, 
contrariando, desse modo, o comando constitucional que atribui ao 
Governador do Estado a iniciativa privativa para iniciar o processo 
legislativo nesses casos. Em tempo, lembramos que a iniciativa 
reservada de leis configura projeção do princípio da separação dos 
Poderes, consagrado no art. 2° da Constituição da República. 

No que tange à obrigatoriedade do uso de tarjeta de identificação, 
trata-se de medida puramente administrativa que, inclusive, já vem 
sendo adotada no âmbito daquelas corporações por meio de 
regulamento interno próprio. Nesse particular, destacamos o enfoque 
dado a essa questão pelo Código de Ética e Disciplina dos Militares 
do Estado de Minas Gerais, estatuído na Lei n° 14.31 O, de 2002, que, 
no seu art. 14, inciso XVIII, prevê como transgressão disciplinar de 
natureza média o fato de o policial "não portar etiqueta de 
identificação quando em serviço, salvo se previamente autorizado, em 
operações policiais específicas". 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar no 7/2003. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2003. 
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Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Durval Ângelo (voto contrário)- Paulo Piau- Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 86/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em 
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 
1.289/2000, cria o Programa Escola no Lar, para alunos enfermos. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos 
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo oferecer ao aluno enfermo, 

impossibilitado de comparecer às aulas, o acompanhamento, a 
orientação e o suporte necessários para evitar o atraso no 
aprendizado e a possível repetência. O legislador propõe que o 
acompanhamento referido seja prestado por voluntários, que poderão 
ser professores e especialistas em educação, ativos e inativos, além 
de outros que comprovarem, perante a direção da escola, possuir 
capacitação para o desempenho da atividade. 

A primeira observação a ser feita refere-se à natureza da 
proposição: embora o legislador esteja apresentando a matéria como 
se fosse um programa de governo, cuida o projeto de excepcionar 
uma situação fática peculiar ao ensino, seja público, seja particular. 
Trata-se de tema que conjuga o princípio da eqüidade na esfera da 
educação com a igualdade de condições para o acesso e a 
permanência na escola e a garantia do padrão de qualidade do 
ensino. Tem-se, portanto, o enfoque de matéria objeto de tratamento 
em lei ordinária, em conformidade com a competência constitucional 
legislativa concorrente atribuída ao Estado membro pela Carta Magna, 
no inciso IX do seu art. 24. 

Contudo, embora louvável a intenção do legislador, o projeto em tela 
cuida de tema já regulado em legislação federal, qual seja o Decreto-
Lei no 1.044, de 21/10/69, que dispõe sobre o "tratamento excepcional 
para os alunos portadores das afecções que indica". Recepcionado 
pela Constituição Federal como lei ordinária, em virtude do disposto 
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no art. 24, IX, e § 1°, da Magna Carta, o referido decreto-lei alcança 
"os alunos de qualquer nível de ensino, portadores de afecções 
congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras 
condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados, 
caracterizados por incapacidade física relativa, incompatível com a 
freqüência aos trabalhos escolares, desde que se verifique a 
conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias 
para o prosseguimento da atividade escolar em novos moldes". A lei 
adentra peculiaridades técnico-médicas que conjugam a relativa 
incapacidade orgânico-fisiológica do aluno, ocasionada pela 
temporária enfermidade, com a manutenção de sua capacidade 
pedagógico-intelectual, de forma a permitir que sua ausência às aulas 
seja compensada com exercícios domiciliares com acompanhamento 
da escola, sempre que compatíveis com o seu estado de saúde e as 
possibilidades do estabelecimento de ensino. Além disso, a lei 
focalizada determina a exigência de laudo médico elaborado por 
autoridade oficial do sistema educacional como requisito para que se 
faça jus ao benefício que ela proporciona. 

Embora na essência o projeto em análise esteja contemplado em lei 
federal, apresenta inovação no tocante à possibilidade de participação 
de voluntários no processo de acompanhamento e orientação do 
aluno enfermo. Diante desse fato e por ter sido atendido o requisito 
constitucional da competência para legislar, conferida pela Carta 
Magna ao Estado no âmbito da legislação concorrente, entendemos 
que o projeto não apresenta vício de inconstitucionalidade, 
merecendo, entretanto, algum aprimoramento, o que fazemos por 
meio do Substitutivo no 1, que apresentamos na conclusão deste 
parecer. 

O substitutivo proposto retira, num primeiro momento, o caráter 
inadequadamente programático do projeto. Já no texto o substitutivo 
cuida de manter, sempre em consonância com as condições impostas 
na norma geral da União, qual seja o Decreto-Lei no 1.044, de 
21/10/69, a novidade jurídica que a proposição apresenta e que 
consiste na possibilidade de participação de voluntários no processo 
de acompanhamento escolar do aluno impedido de comparecer à sala 
de aula por estar com a saúde debilitada. 

Observando que, por força do inciso I do art. 209 da Constituição da 
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República, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as 
condições de cumprimento das normas gerais da educação nacional, 
estendemos ao ensino particular o alcance do substitutivo. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 86/2003 na forma do Substitutivo no 1, 
que apresentamos a seguir. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre o tratamento excepcional para o aluno portador das 

afecções indicadas no Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 
1969. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Poderá participar do acompanhamento escolar e da 

atribuição de exercícios domiciliares aos alunos da redes pública e 
particular de ensino, nos termos do Decreto-Lei no 1.044, de 21 de 
outubro de 1969, em regime de trabalho voluntário: 

I - o professor, ativo ou inativo; 
11 - o especialista em educação, ativo ou inativo; 
111 - a pessoa que comprovar, perante a direção da escola, 

capacitação para o desempenho da atividade. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Durval Ângelo - Gustavo Valadares - Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 87/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr. o Projeto de Lei no 
87/2003 dispõe sobre a garantia de direitos aos jurados na 
organização judiciária do Estado e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe a esta 
Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 
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Fundamentação 
A proposição em estudo objetiva assegurar aos jurados que 

participem de sessão de julgamento do Tribunal do Júri no Estado o 
direito a estacionamento nos fóruns, bem como à segurança pessoa~ e 
familiar. Estabelece ainda o projeto que tais direitos serao 
assegurados aos jurados a partir da sua convocação pela justiça e 
que a concessão da segurança pessoal e familiar dependerá de 
solicitação do interessado. Por fim, prevê que as despesas 
decorrentes da implementação de tais medidas deverão constar na 
dotação orçamentária do Poder Judiciário. 

O serviço do júri está disciplinado no Código de Processo Penal -
CPP -, é obrigatório, e não há possibilidade de recusa pelo alistado, a 
não ser pelos motivos mencionados expressamente no Código. Os 
jurados são pessoas escolhidas entre cidadãos de notória idoneidade, 
investidas na função de julgar no órgão coletivo que é o Tribunal do 
Júri. O alistamento compreende os cidadãos maiores de 21 anos, 
isentos os maiores de 60 anos. De acordo com a organização prevista 
pelo CPP, anualmente o Juiz Presidente do júri de cada Comarca tem 
a responsabilidade de alistar um número determinado de jurados, 
mediante escolha por conhecimento pessoal ou indicação por parte de 
autoridades locais, associações de classe, sindicatos profissionais e 
repartições públicas. Uma lista geral é publicada em novembro de 
cada ano, e, para cada julgamento, 21 jurados são sorteados e 
convocados a comparecer, sendo que, destes, 7 comporão o júri de 
cada julgamento. 

Dever cívico que é, o exercício efetivo da função de jurado, 
conforme estabelece o art. 437 do CPP, confere ao jurado 
determinadas regalias, bem como responsabilidades e sanções. Por 
ser considerado serviço público relevante, àquele que exercer a 
função de jurado é assegurada, em caso de crime comum, prisão 
especial até o julgamento definitivo, bem como preferência, em 
igualdade de condições, nas concorrências públicas. Ademais, 
segundo o referido diploma legal, "nenhum desconto será feito nos 
vencimentos do jurado sorteado que comparecer às sessões do júri" 
(art. 430). 

Por outro lado, o não-comparecimento do jurado sem causa legítima 
implica pena de multa, e a recusa ao serviço do júri motivada por 
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convicção religiosa, filosófica ou política pode importar a perda de 
direitos políticos, conforme dispõe o art. 435 do CPP, c/c o art. 5°, VIII, 
da Constituição Federal. _ 

Tais observações são importantes para demonstrar o 
reconhecimento do exercício da função e também para esclarecer que 
a inclusão no corpo de jurados não é um direito individual, mas um 
dever do cidadão que for escolhido para integrar o Conselho de 
Sentença, pois o serviço do júri é obrigatório. Dessa forma, conclui-se, 
que, devido à natureza especial inerente à função de jurado, o Estado 
deve proporcionar-lhe a segurança necessária para o desempenho de 
tal serviço. Neste contexto, o projeto de lei em questão vem disciplinar 
a matéria, conferindo aos jurados o direito à segurança pessoal e 
familiar. Consideramos que as medidas propostas não se revestem de 
cunho processual, motivo pelo qual concluímos que o Estado membro 
tem competência para tratar da matéria. 

No que toca à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, 
não encontramos óbice de natureza constitucional à tramitação da 
proposição. 

Todavia, tendo-se em vista a técnica legislativa, bem como o esforço 
deste parlamento em consolidar a legislação estadual, consideramos 
oportuno acrescentar os dispositivos do projeto em análise à Lei n° 
13.495, de 5/4/2000, que institui o Programa de Proteção a Vítimas e 
Testemunhas de Infrações Penais. Tal lei estabelece como objetivo do 
programa a proteção para pessoas que estejam sendo ou possam vir 
a ser coagidas ou ameaçadas por sua colaboração direta ou indireta 
em investigação ou processo penal e estende essa proteção ao 
agente público encarregado de serviço especial relacionado à 
investigação criminal ou processo penal. 

No que se refere ao direito ao estacionamento nos fóruns, 
entendemos que a medida invade o campo discricionário do Poder 
Judiciário, ao qual cabe decidir sobre o assunto administrativamente. 
Consideramos que tal comando deve ser mais genérico, destinado 
apenas a garantir o transporte e o estacionamento para os jurados, 
sem, no entanto, determinar o local e outros detalhes que são 
matérias próprias de regulamento. 

Por tais razões, apresentamos o Substitutivo n° 1 , que acrescenta 
dispositivos à Lei no 13.495, de 5/4/2000, que já cuida de estabelecer 
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade do Projeto de Lei n° 87/2003 na forma do Substitutivo no 
1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Acrescenta dispositivos ao art. 2° da Lei no 13.495, de 5 de abril de 

2000, que institui o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas 
de Infrações Penais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 2° da Lei n° 13.495, de 5 de abril de 2000, passa a 

vigorar acrescido dos seguintes dispositivos: 
"Art. 2°- .......................................... .. 
§ 10- .................................................. . 
111 - ao jurado que participe de Tribunal do Júri no Estado, bem como 

a seus familiares, mediante solicitação do interessado ou 
determinação do Juiz responsável pelo júri. 

§ 20- .................................................. .. 
§ 3°- O Estado assegurará transporte ou estacionamento gratuito ao 

jurado que participe de Tribunal do Júri, mediante requerimento do 
interessado.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e vinte dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Durval 

Ângelo - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 180/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei no 180/2003, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 2.453/2002, 
institui a política estadual de educação preventiva e atenção integral 
ao usuário de drogas. 

Após publicação no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, o projeto foi 
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distribuído às Comissões de Constituição e'Justiça, do Trabalho e 
da Previdência e da Ação Social. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188 do Regimento Interno, 
a proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise institui a política estadual de educação 

preventiva e atenção integral ao usuário de drogas, voltada para a 
prevenção e o tratamento do uso indevido de drogas e para a 
assistência e a reinserção social dos usuários e seus familiares. Para 
tanto, estabelece princípios orientadores e diretrizes e fixa 
competências para o Estado. 

A proposição em tela envolve proteção e defesa da saúde, assim 
como proteção às crianças e aos jovens, matérias de competência 
concorrente, conforme o art. 24, incisos XII e XV, da Constituição da 
República. Assim, cabe à União editar a norma geral, e aos Estados, 
suplementá-la no intuito de atender suas peculiaridades. 

Constatamos, ainda, que tal matéria não se encontra entre as de 
iniciativa privativa arroladas no art. 66 da Constituição do Estado, o 
que nos leva a afirmar que não há, nesse ponto, inconstitucionalidade 
com relação à Carta Estadual. 

Entretanto, a proposição incorre no vício da ausência de novidade 
jurídica. Como ato normativo originariamente emanado do Poder 
Legislativo, a lei, em seu sentido estrito, tem P'..: fim a edição de 
direito novo, e, no caso em tela, já existem leis kJerais e estaduais 
que regulam a matéria. 

No âmbito federal, a Lei no 6.368, de 1976, institui o Sistema 
Nacional Antidrogas - SISNAD -, constituído pelo conjunto de órgãos 
que exercem, nos níveis federal, estadual, distrital e municipal, 
atividades relacionadas não só à prevenção do uso indevido, ao 
tratamento, à recuperação e à reinserção social de dependentes de 
substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física 
ou psíquica, mas também à repressão ao uso indevido, à prevenção e 
à repressão do tráfico ilícito e da produção não autorizada desse tipo 
de substâncias. Além disso, a norma cuida de medidas de prevenção, 
do tratamento e da recuperação, dos crimes e das penas e do 
procedimento criminal relacionado ao tema. 
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Na Lei Federal no 9.649, de 1998, que dispõe sobre a 

organização da Presidência da República e dos Ministérios, o art. 6° 
determina que o Conselho Nacional Antidrogas - CONAD -, antiga 
Conselho Federal de Entorpecentes, e a Secretaria Nacional 
Antidrogas - SENAD - compõem a estrutura da Casa Militar da. 
Presidência da República, à qual compete coordenar e integrar as 
ações do Governo relacionadas às atividades de prevenção e 
repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e à produção não 
autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem 
dependência, bem como daquelas relacionadas com a recuperação 
de dependentes. 

Na regulamentação da Lei Federal n° 6.368, o Decreto n° 3.696, de 
2000, estabelece as atividades e os objetivos do Sistema Nacional 
Antidrogas- SISNAD -, dos quais destacamos a compatibilização das 
planos nacionais com os regionais, estaduais e municipais. O incisa 
XII do art. 3° determina que os órgãos dos Estados, do Distrito Federal 
e dos municípios que exercem atividades antidrogas e de recuperação 
de dependentes integram o SISNAD, ficando sujeitos à orientação 
normativa do Conselho Nacional Antidrogas. 

Como resultado de um esforço conjunto do SISNAD - do qual fazem 
parte os órgãos estaduais que cuidam do combate e da prevenção da 
uso de drogas - e de entidades não governamentais, o CONAD 
aprovou a política nacional antidrogas, orientada pelo princípio básica 
da responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade. Para 
tanto, foi adotada como estratégia a cooperação mútua e a articulação 
de esforços entre governo, iniciativa privada e cidadãos. Esse 
documento, que está disponível no "site" da SENAD, apresenta os 
pressupostos básicos e os objetivos da política nacional antidrogas, 
assim como orientações gerais e diretrizes para as ações 
relacionadas a prevenção, tratamento, recuperação e reinserção 
social, redução dos danos causados à saúde e à sociedade, 
repressão do uso indevido e desenvolvimento de estudos, pesquisas e 
avaliações. Em todos os tópicos, observamos a preocupação em 
integrar as ações dos órgãos governamentais federais, estaduais e 
municipais, na busca de eficiência. 

Com relação às drogas lícitas, o Ministério da Saúde desenvolve a 
Programa Nacional de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de 
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Risco de Câncer, que utiliza as três instâncias governamentais -
federal, estadual e municipal - para treinar e apoiar os municípios no 
gerenciamento e desenvolvimento de ações nas áreas da educação, 
legislação e economia. Esse programa utiliza o sistema de gerência 
do SUS em parceria com os Estados e municípios. 

No âmbito estadual, a preocupação com a prevenção ou 
dependência de drogas e afins figura no § 3° do art. 222 da 
Constituição mineira, que determina ser este um dever do Estado, 
assim como o "atendimento especializado à criança e ao adolescente 
dependentes, o qual deve desenvolver ações que auxiliem sua 
integração na comunidade". A Lei no 11.544, de 1994, regulamenta 
esse dispositivo constitucional, fixando as atribuições do Estado na 
prevenção do uso indevido de drogas, substâncias entorpecentes e 
afins. 

Sobre o assunto, há, ainda, a Lei n° 12.171, de 1996, que proíbe a 
venda de cigarro e bebida alcoólica nas escolas públicas de 1 o e 2° 
graus da rede estadual de ensino e nas conveniadas; a Lei no 12.615, 
de 1997, que institui a Semana Estadual de Prevenção às Drogas; a 
Lei n° 12.903, de 1998, que define medidas para combater o 
tabagismo no Estado e proíbe o uso de cigarro e similares nos locais 
que menciona; a Lei no 13.080, de 1998, que dispõe sobre campanha 
educativa de prevenção do uso de drogas, da violência, das doenças 
sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce; e a Lei no 13.411, 
de 1999, que torna obrigatória a inclusão, no programa de disciplinas 
do ensino fundamental e médio, de estudos sobre o uso de drogas e 
dependência química. 

Não podemos deixar de mencionar os programas desenvolvidos no 
Estado pelo Poder Executivo, de acordo com informações disponíveis 
no "site" do Governo de Minas. A Secretaria da Saúde mantém 
atendimento multiprofissional aos usuários de drogas e álcool, 
inclusive orientação à família, e a Secretaria de Defesa Social mantém 
serviço de informação, atendimento, orientação e encaminhamento de 
usuários de drogas e seus familiares a instituições especializadas, 
além de atividades de prevenção e repressão ao uso e tráfico de 
entorpecentes e substâncias que causem dependência física e 
psíquica. 

É importante observar que, segundo informações disponíveis no 
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"site" da Secretaria Nacional Antidrogas,' o Conselho Estadual 
Antidrogas de Minas Gerais - CONEN - está vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Esportes e, no momento, não possui sede 
nem endereço eletrônico. Entretanto, no "site" do Governo mineiro, o 
órgão não consta na relação dos conselhos estaduais existentes. 

Portanto, a implementação das providências necessárias ao 
fortalecimento do Conselho Estadual Antidrogas e a implantação da 
política nacional antidrogas em Minas relacionam-se a atividades 
administrativas, inseridas na competência material do Poder 
Executivo. Nesse caso, cabe ao Governo do Estado, detentor dos 
instrumentos apropriados para criar e fomentar programas 
governamentais sujeitos a procedimentos técnicos, a competência 
para instituir esse tipo de ação. 

Lembramos, ainda, que os planos e programas de governo 
compõem a Lei do Orçamento Anual, com rubricas próprias e os 
recursos correspondentes devidamente especificados. O processo de 
apreciação, discussão e modificação dessa lei constitui o momento 
jurídico-político próprio para os parlamentares intervirem na gestão 
administrativa do Estado, apresentando emendas, quer introdutórias, 
quer ampliativas, de modo a interferir na ação administrativa do 
Estado. No caso em tela, deverá ser observada a dotação 
orçamentária destinada ao Conselho Estadual Antidrogas para a 
implementação de ações efetivas, visando à prevenção do vício e 
atenção ao usuário de drogas. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 180/2003. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gustavo Valadares - Paulo Piau - Durval Ângelo - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 226/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Rober:to Carvalho, o Projeto de Lei no 
226/2003 tem por objetivo autorizar a alienação dos bens que 
menciona. 

Publicada em 1°/3/2003, a proposição foi distribuída a esta 
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O projeto visa a autorizar o Poder Executivo a alienar as aeronaves 
de sua propriedade, na forma da Lei Federal no 8.666, de 1993. 
Estabelece a proposição, ainda, que será permitido ao Poder 
Executivo conservar a propriedade de um helicóptero, que deverá ser 
utilizado exclusivamente para uso oficial em serviço. Por fim, estatui 
que os valores auferidos com a alienação dos referidos bens deverão 
reverter em benefício de programas de habitação popular. 

A Lei Federal n° 8.666, de 1993, regulamenta o art. 37, XXI, da 
Constituição Federal, que institui normas para licitações e contratos da 
administração pública e dá outras providências. Em sua Seção VI, ao 
tratar das alienações, no art. 17, estabelece as normas que deverão 
ser observadas para alienação de bens da administração pública, 
merecendo destaque o inciso I desse artigo, que impõe a necessidade 
de autorização legislativa somente quando se tratar de alienação de 
bem imóvel. 

De outro lado, segundo o parágrafo único do art. 1 06 da Lei Federal 
n° 7 .565, de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica, "aeronave é bem móvel registrável para o efeito da 
nacionalidade, matrícula, aeronavegabilidade (arts. 72, I, 109 e 114), 
transferência por ato entre vivos (arts. 72, 11, e 115, IV), constituição 
de hipoteca (arts. 72, 11, e 138), publicidade (arts. 72, 111, e 117) e 
cadastramento geral (art. 72, V)". 

Não se deve olvidar que a questão da autorização da Assembléia 
Legislativa para a prática de determinados atos por outro Poder 
encontra-se delimitada na própria Constituição Estadual, como se 
verifica, por exemplo, no art. 62, XII, XIII e XXXIV, do referido 
Diploma. Pode-se concluir, assim, que são admissíveis os chamados 
projetos de lei autorizativa apenas nas hipóteses expressamente 
previstas na Constituição, o que não ocorre no caso vertente. 

Verifica-se de forma insofismável, portanto, que a administração 
pública não necessita de autorização legislativa para vender 
aeronaves. 

Desse modo, a proposição revela-se, além de desnecessária, sem 
cabimento sob o ponto de vista constitucional, pois a autoridade à qual 
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a norma se dirige já se encontra revestida de competência para a 
prática de atos dessa natureza. O projeto em exame, portanto, 
constitui invasão do Legislativo em atividade tipicamente 
administrativa, reservada ao Executivo, o que viola o princípio da 
separação dos Poderes. 

Chama-nos a atenção, também, o fato de o projeto ser de iniciativa 
parlamentar e não discriminar as aeronaves que seriam objeto de 
venda, pois tais circunstâncias subvertem a lógica e ferem o princípio 
da ra:zoabilidade. Ora, ainda que fosse exigida autorização legislativa 
para a venda de aeronave do Estado, seria o Governador quem, 
demonstrando interesse pela alienação do bem, segundo critérios de 
conveniência e oportunidade, submeteria projeto de lei autorizativa a 
esta Casa, com a necessária discriminação do bem que seria objeto 
de venda, pois somente dessa maneira seria possível ao Poder 
Legislativo verificar a existência de interesse público a justificar a 
alienação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 226/2003. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto 

Abramo - Durval Ângelo - Paulo Piau - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 264/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei no 264/2003, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.203/2002, 
autoriza o Governo do Estado a criar o Programa de Financiamento 
para Aquisição de Área Destinada à Constituição de Reserva Legal 
para Produtores Rurais no Estado de Minas Gerais. 

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

Nos termos do art. 102, 111, do Regimento Interno, cabe-nos 
examinar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
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A Lei no 14.309, de 20/6/2002, em conformidade com o Código 

Florestal, conceitua reserva legal como a área localizada no interior de 
uma propriedade ou posse rural equivalente a, no mínimo, 20% da 
área total, representativa do ambiente natural da região e necessária 
ao uso sustentável dos recursos naturais, entre outros atributos, nos 
termos do art. 14 da referida lei. No cômputo da reserva legal, não é 
considerada a área de preservação permanente, salvo nas pequenas 
propriedades, como definido nos termos da legislação federal -
Medida Provisória no 2.166 - cujas normas também foram inseridas na 
legislação florestal de Minas Gerais. 

Com vistas a atingir esse percentual, a legislação estadual autoriza 
a adoção de diversos mecanismos, entre os quais destacamos: 

- a aquisição, pelo proprietário ou posseiro, de gleba contígua à 
propriedade ou posse, com área correspondente à da reserva legal a 
ser recomposta; 

- a compensação da área de reserva legal por outra equivalente em 
importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo 
ecossistema e seja localizada na mesma microbacia; 

- a aquisição de gleba não contígua, na mesma bacia hidrográfica, 
para instituição de unidade de conservação - Reserva Particular do 
Patrimônio Natural -; e 

- a aquisição, em comum com outros proprietários, de gleba não 
contígua. 

Após amplos debates nesta Casa e também no Conselho Nacional 
de Meio Ambiente - CONAMA - com todos os setores envolvidos, a 
flexibilização do instituto da reserva legal teve por mérito o 
reconhecimento da exploração econômica dessas áreas por 
proprietários e posseiros rurais. Para essas situações, a legislação 
deveria oferecer alternativas para a localização da reserva legal, de 
forma a preservar a atividade econômica já consolidada, geradora de 
emprego e renda. 

Portanto, a criação de programa público voltado para a aquisição de 
área destinada à constituição de reserva legal nos moldes 
estabelecidos na proposição não contraria, sob o ponto de vista 
ambiental, a legislação pertinente. 

Não obstante, a instituição de programa por iniciativa parlamentar 
esbarra na Constituição Estadual, como já ficou demonstrado por esta 
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Comissão no exame de outras proposições de mesma natureza. 
Além desse problema, outros existem, tais como a limitação de 
beneficiários a apenas proprietários, a fixação de prazo de carência de 
cinco anos para a regularização da área de reserva legal, medida que 
introduz de forma indireta e por meio de legislação extravagante 
alteração na legislação florestal, e a vinculação de receita de multas 
para custeio do programa, em prejuízo potencial da atividade de 
fiscalização dos órgãos encarregados do exercício do poder de polícia 
ambiental. 

Para contornar esses problemas, apresentamos o Substitutivo n° 1. 
Nele, não criamos um programa específico, apenas estabelecemos 
como obrigação do poder público dar suporte financeiro aos 
proprietários ou posseiros que queiram promover a recomposição da 
área de reserva legal, nos termos do art. 17 da Lei no 14.309, de 2002. 
Por meio do substitutivo, amparamos proprietários e posseiros na 
reconstituição da área de reserva legal na própria propriedade ou 
posse por meio das alternativas existentes e já mencionadas neste 
parecer. Estabelecemos, outrossim, a possibilidade de substituição, 
parcial ou total, da pena de multa aplicada por infração à legislação 
florestal por projetos de recomposição da reserva legal, a juízo da 
autoridade competente. Portanto, não propomos anistia, que é uma 
medida que o poder público deve tomar somente em casos extremos. 
Em relação aos financiamentos concedidos, eles ficam submetidos às 
normas de origem dos recursos a que pertencem. Além disso, 
condicionamos a ajuda estatal a prévio cadastramento dos 
interessados e parecer da autoridade competente sobre os projetos de 
constituição da área de reserva legal. Essa medida tem por objetivo 
evitar o desrespeito à legislação florestal e o estabelecimento de 
privilégios na concessão de financiamentos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 264/2003 na 
forma do seguinte Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre o apoio do Estado à constituição de reserva legal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A constituição de reserva legal em propriedades e posses 
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rurais, nos termos do art. 17 da Lei no 14.309, de 19 de junho de 
2002, será apoiada pelo Estado, ao qual compete: 

I - instituir programas, projetos e planos voltados para a constituição 
de reserva legal e fiscalizar sua execução; 

11 - financiar, total ou parcialmente, projetos de constituição de 
reserva legal; 

111 - oferecer suporte técnico na elaboração e implantação dos 
projetos; 

IV -fornecer mudas a preço de custo ou gratuitamente. 
Parágrafo único - A aprovação de projeto de constituição de reserva 

legal depende de parecer prévio do órgão responsável. 
Art. 2° - Para a obtenção do apoio a que se refere o art. 1 o desta lei, 

os proprietários e posseiros rurais deverão solicitar seu cadastramento 
ao Poder Executivo. 

§ 1 o - É vedado, nas hipóteses estabelecidas em regulamento, o 
cadastramento de proprietário ou posseiro rural inscrito em dívida 
ativa por infração à legislação de meio ambiente. 

§ 2° - Será suspenso do cadastro, por prazo de, no mínimo um ano, 
o proprietário ou posseiro rural que deixar de cumprir o cronograma 
estabelecido para a implantação do projeto de constituição de reserva 
legal, ressalvados os casos devidamente justificados, na forma do 
regulamento. 

Art. 3° - O financiamento, parcial ou total, pelo Estado, de projeto de 
constituição de reserva legal em propriedades e posses rurais será 
feito com recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural- FUNDERUR 
-, do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento sustentável 
das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais- FHIDRO- e de 
outras fontes existentes ou criadas para essa finalidade. 

Art. 4° - No planejamento das ações a que se refere o art. 1 o, o 
poder público observará: 

I - a preferência para as regiões identificadas como prioritárias para 
fins de constituição de reserva legal; 

11 - o atendimento prioritário de proprietários e posseiros rurais de 
escassas condições econômicas; 

111- a ordem cronológica das solicitações de cadastramento. 
Art. 5° - Para a consecução do disposto nesta lei, o poder público 

poderá firmar acordo ou convênio com órgãos e entidades da União e 
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dos municípios e com organizações não governamentais. , 
Art. 6° - A pena de multa por infração à legislação florestal p~dera 

ser substituída, a juízo da autoridade competente, pela implantaçao de 
projeto de constituição de reserva legal. 

Parágrafo único - A pena comutada será restabelecida, integral ou 
parcialmente, caso o beneficiário deixe de cumprir as condições 
fixadas pela autoridade competente. 

Art. r -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente- Weliton Prado, relator- Paulo 

Piau - Gilberto Abramo - Ermano Batista. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 321/2003 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em estudo 
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado o 
seguinte pedido de informação ao Secretário de Estado de Defesa 
Social: 

- quantos presos foram liberados para visitar suas famílias no Natal 
de 2002? 

-quantos deles ainda não retornaram às penitenciárias? 
Após publicação, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos 

1 termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

A matéria em pauta diz respeito a autorização para saída temporária 
de condenados que cumprem pena em regime semi-aberto, sem 
vigilância direta. 

A Lei de Execução Penal no seu art. 122, Título V, Subseção 11, 
concede tal benefício nos seguintes casos: visita à família; freqüência 
a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 
segundo grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; e 
participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio 
social. 

A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da 
Execução, ouvidos o Ministério Público e a administração 
penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: 
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comportamento adequado; cumprimento de 1/6 da pena, se o 
condenado for primário, e 1/4 se reincidente; e compatibilidade do 
benefício com os objetivos da pena. 

A autorização será concedida por prazo não superior a sete dias, 
podendo ser renovada por mais quatro vezes durante o ano. 

A Lei de Execução Penal (Lei no 11.404, de 25/1/1994) também 
estatui como competência do Juiz da Execução conceder a permissão 
de saída por mais de dois dias (art. 162, 111). A mesma norma prevê o 
estímulo ao contato do sentenciado com o mundo exterior pela prática 
das medidas de semi-liberdade e pelo trabalho com pessoas da 
sociedade, estando previstas visitas periódicas à família, programadas 
pelo serviço social, com base em parecer de equipe interdisciplinar. 

Obviamente, o despacho que autorizar a saída será 
necessariamente publicado no "Diário do Judiciário", como todo ato 
procedimental do Poder Judiciário. Se é de domínio público, não há 
por que inquirir sobre o número de sentenciados beneficiados com a 
saída no Natal, mesmo por que não há previsão constitucional de 
controle externo do Poder Judiciário. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

321/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator- Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 424/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De iniciativa da Deputada Marília Campos, a proposição em análise 

postula a inserção, nos anais da Assembléia, da "Carta ao Presidente 
Bush", acerca da Guerra do lraque, enviada ao Presidente dos EUA 
pelo premiado escritor moçambicano Mia Couto e publicada no jornal 
"Savana". 

Publicado em 11/4/2003, vem agora à Mesa para receber parecer, 
nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A inserção nos anais da Assembléia Legislativa de documento ou 
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pronunciamento não oficial especialmente relevante para o Estado 
é prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno e sujeita-se 
a parecer, nos termos do art. 234 do mesmo Diploma Legal. 

De acordo com a interpretação do texto regimental, entendemos que 
a matéria a ser transcrita deve exprimir uma manifestação política ou 
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de 
Minas Gerais. 

A referida matéria, de lavra do premiado escritor moçambicano Mia 
Couto expressa o seu sentimento de revolta e inconformismo pelas 
guerras arbitrárias contra países miseráveis e famintos. 

Num primeiro momento, o autor do artigo discorre sobre as 
interferências maléficas dos Estados Unidos sobre outras nações, 
abusando de sua supremacia absoluta, embasado em fatos concretos. 
Em seguida, é abordada a Guerra do lraque, motivo maior e destaque 
relevante da citada carta. Finalizando, o autor diz que a maior ameaça 
que pesa sobre a América não são armamentos de outros países, e 
sim o universo de mentira que se criou em redor dos próprios norte-
americanos. O perigo é o sentimento de superioridade que parece 
animar seu governo. Mas os povos dos países pequenos têm uma 
arma de construção massiva: a capacidade de pensar. 

Apesar de a publicação ser objetiva na exposição de idéias e de 
fatos, ainda assim queremos salientar que ela tão-somente traduz 
uma opinião subjetiva, envolvendo considerações de matizes 
ideológicas as mais diversas. 

Nesse ponto, cabe-nos considerar que, de conformidade com o que 
dispõe o art. 233, inciso XIII, do Regimento Interno, admite-se a 
inserção nos anais desta Casa de documento ou pronunciamento não 
oficial, mas apenas se forem especialmente relevantes para o Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 

424/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 443/2003 
Mesa da Assembléia 

~-------------~---------------
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Relatório 

De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, a propos1çao em tela 
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas 
Gerais solicitando explicações sobre o porquê de algumas cidades do 
Estado ainda estarem analisando e aprovando sistemas de prevenção 
e combate a incêndio, tendo em vista que o inciso I do art. 2° da Lei no 
14.130, de 19/12/2001, estabeleceu ser essa uma atribuição do Corpo 
de Bombeiros. 

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia Legislativa 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Lei n° 14.130, de 19/12/2001 - citada na proposição - dispõe em 

seu art. 2°, I, 11, 111 e IV, que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais - CBMMG - desenvolverá as seguintes ações: análise e 
aprovação do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico; 
planejamento, coordenação e execução das atividades de vistoria de 
prevenção a incêndio e pânico nos locais de que trata essa lei; 
estabelecimento de normas técnicas relativas à segurança das 
pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de 
catástrofe; aplicação de sanções administrativas nos casos previstos 
em lei. 

Ainda nos referindo à citada lei, o seu ar~ 3° disciplina que 
constituem infrações sujeitas a sanção admin1 ... trativa: deixar de 
instalar os instrumentos preventivos especificados em norma técnica 
regulamentar ou instalá-los em desacordo com as especificações do 
projeto de prevenção contra incêndio e pânico ou com as normas 
técnicas regulamentares. 

Em relação ao assunto em estudo, constituem objetivos da Instrução 
NR 036/97, do CBMMG, detalhar as exigências dos sistemas 
preventivos a serem instalados em edificações coletivas de interesse 
social; padronizar critérios para análise de projetos de prevenção das 
edificações coletivas de interes~e social e reduzir os custos da 
construção, sem prejuízo da segurança dos usuários. 

Na elaboração e na execução de projetos de prevenção contra 
incêndio e pânico, os engenheiros e arquitetos devem observar 
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normas de prevenção contra incêndios, a saber: Normas 
Regulamentadoras - NR -, do Ministério do Trabalho, Normas 
Brasileiras Regulamentadoras - NBR - e as da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas- ABNT. 

Por consequinte, constatamos que a matéria está ampa~ada. e 
detalhada em normas legais, e o seu não-cumprimento 1m~llca 
sanções administrativas, conforme determina o art. 4° da Le1 no 
14.130: advertência escrita, além de multa e interdição estabelecidas 
em nosso Estado pelo CBMMG; porém - e isso é o mais importante -
acreditamos que o CBMMG não encontrará subsídios para responder 
por que determinado ente municipal não cumpre as determinações 
legais impostas pelo Estado, pois os municípios, desde a Constituição 
de 1988, passaram a ser unidades autônomas da Federação. 

Assim, a fiscalização e o controle de que este parlamento é 
incumbindo constitucionalmente não lhe dão competência para 
questionar atos no âmbito municipal. 

Por tais razões não vislumbramos a oportunidade de se enviar o 
pedido de informação proposto pelo referido parlamentar. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

443/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator- Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão -Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 448/2003 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Maria Tereza Lara, a propos1çao em 
análise postula a inserção, nos anais da Assembléia, de matéria 
contida no jornal "Estado de Minas", referente à posição do Papa João 
Paulo 11 em face da guerra contra o lraque. A primeira matéria, 
publicada no dia 9/4/2003, tem como título "Papa usou todas as suas 
armas", e a segunda, publicada no dia 3/4/2003, o título "Deus terá a 
última palavra". 

O requerimento foi publicado em 17/4/2003 e vem agora à Mesa 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento 
Interno. 
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Fundamentação 

A inserção de documento ou pronunciamento não oficial 
especialmente relevante para o Estado nos anais da Assembléia 
Legislativa é prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno e 
sujeita-se a parecer, nos termos do art. 234. 

De acordo com a interpretação do texto regimental, entendemos que 
a matéria a ser transcrita deve exprimir uma manifestação política ou 
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de 
Minas Gerais. 

Nas referidas matérias, de maneira corajosa e profética, o Pontífice 
vem clamando pela paz no mundo. Mesmo desencadeada a guerra, 
vem-se manifestando contra a opressão, a injustiça e, apesar de 
reconhecer os malefícios do regime iraquiano, entende que deverá 
sempre prevalecer o diálogo e a negociação, já que "a guerra sempre 
é uma derrota para a humanidade". 

No entanto, a Mesa tem o entendimento, "data venia", de que a 
inserção dos artigos · nos registros oficiais desta Casa não é 
apropriada, porquanto o assunto abordado, apesar da sua importância 
no contexto mundial, não exprime manifestação política ou cultural 
relevante para os interesses de Minas Gerais. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento no 

448/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aoise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz 
Fernando Faria. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 452/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Saúde, a proposição em análise requer 

à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ao 
Secretário da Saúde pedido de informações sobre o surto de 
conjuntivite que atinge Minas Gerais, com o número de casos 
registrados, os cuidados tomados pela Secretaria de que é titular para 
prevenção da doença e controle da proliferação virótica e o número de 
profissionais da Oftalmologia Social do órgão por regional. 
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Após publicação em 17/4/2003, vem a 'proposição à Mesa da 

Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Um dos instrumentos de que se vale esta Casa para desincumbir-se 

da sua competência de fiscalizar os atos do Poder Executivo é o 
pedido de informações dirigido a autoridades estaduais, cuja recusa 
ou o não-atendimento constituem crime de responsabilidade, 
conforme seja Secretário de Estado, ou infração administrativa, se 
outras pessoas. 

Valendo-se de tal prerrogativa, a Comissão signatária, por meio da 
proposição em tela, questiona o Secretário de Estado da Saúde sobre 
o surto de conjuntivite que atinge o território mineiro. 

Conforme justifica a autora, 55 mil pessoas já foram infectadas no 
Brasil, segundo dados da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. 
Por ser transmitida por vírus, não há como debelá-la totalmente, mas 
é possível inibir sua ação através de divulgação na imprensa das 
formas de prevenção e tratamento. 

Visto que o pedido de informações se refere à saúde pública 
estadual e o tratar dele é competência regimentalmente atribuída à 
referida Comissão, conforme dispõe o art. 102, XI, "a", do Regimento 
Interno, consideramos oportuno o seu envio. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação ~a Requerimento n° 

452/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 453/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 

Públicas, a proposição em tela re;!quer à Presidência da Assembléia 
Legislativa seja enviado ofício ao Diretor-Geral do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -, solicitando os dados 
estatísticos de acidentes ocorridos no trecho da BR-354, próximo a 
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cidade de Formiga. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em pauta visa à obtenção de dados estatísticos sobre 

acidentes de trânsito ocorridos no trecho da BR-354 próximo à cidade 
de Formiga. 

Em se tratando de rodovia federal, ela está sob jurisdição da União, 
no caso específico, sujeita às normas do Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes - DNIT -, órgão executor do Ministério 
dos Transportes e ao qual a Polícia Rodoviária Federal está vinculada. 
Acreditamos, assim, que as informações requeridas, se processadas, 
fazem parte do banco de dados daquele Departamento. 

Por outro lado, conforme consta no § 3° do art. 54 da Constituição 
do Estado, a Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 
informação a autoridades estaduais, o que restringe a este 
Parlamento a iniciativa de questionamento na esfera federal. 

No entanto, vislumbramos a possibilidade de indagar ao DNIT, por 
meio do DER-MG, sobre a existência de tais dados, visto que a BR-
354 passa em território mineiro e que há grande ocorrência de 
acidentes no trecho mencionado. 

Para tanto, optamos por apresentar substitutivo à matéria para dar-
lhe melhor direcionamento. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

453/2003 na forma do seguinte Substitutivo no 1. 
SUBSTITUTIVO No 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas requer a 
V. Exa., na forma regimental, seja enviado ofício ao Diretor-Geral do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -, solicitando a esse órgão a possibilidade de envio de 
correspondência ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes - DNIT - sobre a existência de dados estatísticos de 
acidentes ocorridos no trecho da BR-354 próximo à cidade de 
Formiga. 
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 526/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 

a proposição em análise requer à Presidência da Assembléia 
Legislativa seja enviado ofício ao Secretário de Estado da Fazenda 
solicitando cópia do atual contrato que rege as relações comerciais 
entre o Estado de Minas Gerais e o Banco ltaú S.A. 

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Segundo Hely Lopes Meirelles, a renovação de contrato é a novação 

no todo ou em parte do ajuste, mantido seu objeto inicial. A sua 
finalidade é a manutenção da continuidade do serviço público, pelo 
que admite a recontratação direta do atual contratado, desde que as 
circunstâncias a justifiquem e permitam numa das hipóteses legais de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Normalmente, a renovação do contrato é feita através de nova 
licitação, com a observância de todas as formalidades impostas pela 
Lei Federal no 8.666, de 21/6/93. 

Em cumprimento ao papel fiscalizador de que este parlamento é 
constitucionalmente incumbido, consideramos o envio do pedido de 
informação oportuno para que ele tome conhecimento da forma como 
tal renovação ocorreu. 

Objetivando complementar o pedido de informação, sentimos a 
necessidade de apresentar-lhe emenda para acrescentar também 
cópia do edital do processo licitatório, importante na verificação do 
cumprimento deste quando da renovação do contrato, e para mudar a 
expressão "do atual contrato que rege as relações comerciais", pela 
expressão própria, qual seja "contrato de prestação de serviço". 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

526/2003 na forma do Substitutivo no 1. 
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SUBSTITUTIVO No 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária requer a V. 
Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de 
Estado da Fazenda solicitando cópia do contrato de prestação de 
serviços entre o Banco ltaú S.A. e o Estado de Minas Gerais, bem 
como cópia do edital de licitação que antecedeu a escolha do citado 
Banco. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 534/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Administração Pública, a proposição em 

exame requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado 
ofício ao Procurador-Geral do Estado, solicitando informações sobre 
as negociações, as perspectivas e o planejamento para o pagamento 
de precatórios do Estado, com atenção aos seguintes pontos: a) 
quantos são os precatórios; b) qual a sua natureza (cível, alimentícia, 
trabalhista, etc.); c) em qual ordem cronológica está cada tipo; d) 
como estão acontecendo as negociações e os pagamentos a eles 
pertinentes; e) quais órgãos os têm a pagar; f) qual o orçamento 
reservado para o pagamento de tais documentos e quantos, dentro 
deste orçamento, serão quitados. 

Requer, ainda, seja encaminhada cópia do requerimento às 
seguintes autoridades: 1) Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, 
Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; 2) Robson Lucas 
da Silva, Procurador-Chefe da Procuradoria de Obrigações do Estado; 
3) Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e Gestão; 
4) Fuad Jorge Noman Filho, Secretário da Fazenda. 

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição da República, em seu art. 100, disciplina os 
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pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 
em virtude de sentença judicial transitada em julgado, com a finalidade 
de assegurar a isonomia entre os credores, impedindo qualquer 
espécie de favorecimento, seja por razões políticas, seja por razões 
pessoais. 

Uma novidade introduzida pela Emenda à Constituição no 30 que 
trouxe mudança no regime dos precatórios foi a que estabelece que 
os créditos e as dotações deverão ser expressamente colocados à 
disposição do Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal 
que proferiu a decisão exeqüenda determinar o pagamento segundo 
as possibilidades do depósito e autorizar, a requerimento do credor, o 
seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito. Com essa 
modificação, pretendeu-se evitar a vulnerabilidade da ordem dos 
precatórios frente às pressões políticas exercidas sobre o Poder 
Executivo. 

Assim, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos de seu Regimento, 
disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser 
cumpridos. 

A ordem judicial de pagamento (§ 2° do art. 1 00 da Constituição 
Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade 
concernem ao campo administrativo, e não ao jurisdicional. Daí a 
razão por que compete ao Poder Legislativo a prerrogativa de solicitar 
informação para se inteirar das dívidas da Fazenda Pública. 

Entretanto, devemos fazer ressalvas a algumas questões levantadas 
pela autora do requerimento; em primeiro lugar, a ordem cronológica 
em que está cada tipo. Ora, a Constituição Federal é clara a respeito: 
adota a regra da ordem dupla de precatórios, que consiste na fiel 
observância cronológica das requisições judiciais de pagamento de 
créditos de natureza alimentícia e dos créditos de outra natureza, de 
forma paralela, ou seja, haverá uma ordem cronológica de precatórios 
para os créditos alimentares e outra ordem cronológica de precatórios 
para os créditos não alimentares. 

Com respeito às negociações e aos pagamentos a eles pertinentes, 
temos a dizer que a garantia de solvência desses créditos vem da 
ordem emanada do § 1 o do art. 100 da Constituição da República, que 
obriga a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de 
verba necessária ao pagamento dos débitos a ser consignada ao 
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Poder Judiciário, que expedirá a ordem para a satisfação do débito. 

Da mesma forma, não achamos conveniente inquirir sobre o 
orçamento reservado para o pagamento dos precatórios, porque a Lei 
Orçamentária tramitou nesta Casa e foi devidamente publicada. 

Finalmente, devemos dizer que a autoridade competente para dirimir 
as dúvidas aventadas é o Presidente do Tribunal de Justiça. 

Assim sendo, apresentaremos substitutivo à proposição com base 
nesta fundamentação. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 

534/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

A Comissão de Administração Pública requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, seja enviado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado, solicitando informações sobre o número de precatórios no 
Estado e quantos, dentro deste orçamento, serão quitados. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 553/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a propos1çao em 

análise requer ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam 
enviados ofícios aos Secretários de Estado de Planejamento e Gestão 
e de Defesa Social, solicitando informações acerca da aplicação do 
que dispõem os arts. 140 e 141 da Lei Complementar no 65, de 
16/1/2003, que tratam, respectivamente, da integração de servidores 
públicos investidos na função de Defensor Público na data de 
publicação da lei e da equiparação dos servidores estaduais no 
exercício da função de Assistente Jurídico de Penitenciária ao quadro 
de Defensores Públicos do Estado. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

A Lei Complementar n° 65, de 16/1/2003, organiza a Defensoria 
Pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira 
de Defensor Público. 

O art. 140 da referida lei nos remete ao seu art. 46 que, por sua vez, 
dispõe que "o provimento dos cargos previstos no 'caput' deste artigo 
fica condicionado à observância das condições estabelecidas pela Lei 
Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, e pela lei orçamentária 
anual". 

Informamos que a Lei Complementar n° 65 foi publicada em 
16/1/2003, quando a Lei Orçamentária para 2003 já havia sido votada 
por esta Casa e, possivelmente, sem que tenha sido previsto o 
numerário para fazer face à despesa oriunda de sua aplicação. Não 
havendo previsão orçamentária, não há como cumprir os 
mandamentos legais, por mais justa que seja a medida proposta. 

Já em relação ao próximo ano, podemos sim inquirir ao Secretário 
de Estado da Fazenda se haverá inclusão de aumento de despesas 
no âmbito da Secretaria de Defesa Social para fazer face ao 
estabelecido na Lei Complementar no 65, de 16/1/2003. 

Assim, visando dar o direcionamento correto ao pedido e aprimorar 
o seu texto, opinamos por apresentar-lhe substitutivo. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

553/2003 na forma do seguinte Substitutivo no 1. 
SUBSTITUTIVO No 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

Em nome da Comissão de Direitos Humanos, venho requerer a V. 
Exa., na forma regimental, seja endereçado ao Secretário de Estado 
da Fazenda pedido de informações sobre previsão de inclusão na Lei 
Orçamentária para o ano de 2004 do que estabelecem os arts. 140 e 
141 da Lei Complementar no 65, de 16/1/2003, observados, ainda, os 
termos do art. 46 dessa lei, que organiza a Defensoria Pública do 
Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor 
Público. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

L----~-------' 



Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 581/2003. 
Mesa da Assembléia 

Relatório 

289 

Apresentada pelo Deputado Adalclever Lopes, a propos1çao em 
análise tem por objetivo solicitar à Presidência da Casa o envio de 
ofício ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão requerendo-
lhe prestar informações a respeito "do nome e da lotação dos 
servidores que eventualmente serão atingidos pela confirmação da 
sentença prolatada, em desfavor do Estado de Minas Gerais, pelo Juiz 
Substituto da 4a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belo 
Horizonte, que determinou a anulação do concurso público realizado 
pelo Estado, para o preenchimento de cargos na Secretaria de Estado 
da Educação". 

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, compete a 
este órgão colegiado emitir parecer sobre o requerimento. 

Fundamentação 
A proposição encontra respaldo na Constituição mineira, em seu art. 

54,§ 2°, que assim dispõe: 
"Art. 54- .......................................... .. 
"§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de 

Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação 
falsa importam crime de responsabilidade.". 

A respeito do exame da pertinência do pedido de informações, 
lembramos que o § 2° do art. 73 da mesma Carta estabelece que é 
direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de 
ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor 
publico ou empregado público de que tenham resultado ou possam 
resultar, entre outras coisas, ofensa à moralidade administrativa, ao 
patrimônio público e aos demais interesses legítimos, coletivos ou 
difusos. 

Visto que as informações solicitadas estão correlacionadas com um 
concurso público estadual, atinentes, no caso, a ato do Poder 
Executivo, temos o entendimento de que o requerimento sob exame 
trata de matéria submetida ao efetivo controle de natureza 
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eminentemente política exercido pela Assembléia Legislativa, cujo 
embasamento se encontra inserido no art. 73, § 1°, inciso 11, da 
Constituição do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

581/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo 

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 585/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Por via da proposição em tela, o Deputado lvair Nogueira requer à 

Presidência da Casa o envio de ofício à Secretária de Estado da 
Educação solicitando-lhe prestar informações sobre "quais as medidas 
e providências que serão adotadas por aquela Secretaria, para 
prevenir ou reprimir as freqüentes depredações e roubos de 
equipamentos, computadores, materiais, merenda escolar, antenas 
parabólicas, dentre outros, que vêm ocorrendo nos prédios das 
escolas estaduais". 

Após sua publicação, ocorrida em 6/5/2003, o requerimento foi 
encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber parecer, 
conforme prevê o art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição mineira, no art. 54, § 2°, assegura à Assembléia 

Legislativa, por meio da Mesa da Assembléia, encaminhar pedido 
escrito de informação a Secretário de Estado, acrescentando, ainda, 
que a recusa, o não-atendimento no prazo de trinta dias ou a 
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade. 
Dessa forma, a proposição sob comento, no que tange a sua 
apresentação, encontra amparo constitucional. 

Argumenta o autor da matéria que os roubos e as depredações dos 
referidos equipamentos das escolas da rede pública estadual causam 
sérios prejuízos ao patrimônio do Estado e colocam em risco a vida 
dos alunos, dos professores e dos funcionários, gerando com isso um 
clima de insegurança e intranqüilidade, que atinge sobretudo os pais. 
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Por essas circunstâncias, e levando-se em consideração a 

competência constitucional reservada a esta Casa, inscrita no inciso 
XXXI do art. 61 da Carta mineira, a saber, a de fiscalizar e controlar os 
atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, 
havemos de considerar pertinente a apresentação do requerimento. 

Este poder fiscalizador está sobejamente esmiuçado na Subseção 
VI da Seção I do Capítulo 11 da Constituição do Estado, sob o título 
"Da Fiscalização e dos Controles". Neste ponto, destacamos os 
dispositivos alusivos ao tema, ali enunciados, por reforçarem o 
entendimento de que a proposição deve ser acatada. Ei-los: 

"Art. 73- .................................................... . 
§ 2° - É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente 

informada de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente 
político, servidor público ou empregado público e de que tenham 
resultado ou possam resultar: 

I - ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos 
demais interesses legítimos, coletivos ou difusos; 

Art. 74 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração 
indireta é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle 
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade". 

Para finalizarmos, enfatizamos que estamos de acordo com o 
pensamento do autor segundo o qual medidas urgentes de prevenção 
dos atos de vandalismo devem ser adotadas pela Secretaria de 
Estado da Educação; daí, a importância do requerimento. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

585/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 638/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Biel Rocha, a proposição em exame requer 
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ao Presidente desta Casa seja encaminhado ofício ao Secretário 
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, solicitando o 
resultado das análises, realizadas pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA -, do solo, capim e sangue de animais atingidos 
pelo vazamento de 3.000.000.000 de litros de rejeites químicos na 
Zona Rural de Cataguases, no final de março deste ano. 

Publicada em 1 0/5/2003, vem a proposição à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O desastre ecológico ocorrido no Município de Cataguases, 

amplamente divulgado pelos meios de comunicação, trouxe inúmeros 
prejuízos a ruralistas e pequenos produtores, cuja extensão foi 
incomensurável. O autor do requerimento em análise já tem aprovada 
na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial desta Casa a 
realização de audiência pública para tratar de todos os assuntos 
relacionados com o evento. 

O objetivo da solicitação em exame é o fornecimento de 
documentação pela citada Secretaria, o que contraria sobremaneira a 
alínea "c" do inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno, transcrito a 
seguir: 

"c) requerimento de informações às autoridades estaduais, somente 
o admitindo quanto a fato relacionado com matéria legislativa em 
trâmite ou quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da 
Assembléia Legislativa;". 

Além do mais, ponderando que será realizada audiência pública 
sobre a matéria, na qual, de acordo com seu interesse, poderá a 
Comissão exercer o seu papel amplo, previsto no art. 100, incisos IX, 
X e XI do Regimento Interno, exigindo, se necessário, a presença de 
Secretários ou dirigentes de entidades da administração indireta ou, 
como pretende o requerente, o fornecimento de documentação, 
entendemos que, pela amplitude e complexidade do assunto sob 
análise, ele deveria ser tratado nessa oportunidade, a fim de que as 
questões subseqüentes, oriundas do seu exame, se tornassem mais 
auspiciosas e profícuas aos próprios interesses desta Assembléia 
Legislativa. 

Assim, apesar de meritório, o requerimento em tela é intempestivo 
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pelas razões expostas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Reque~imento no 

638/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 642/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório· 
De autoria da Comissão de Administração Pública, a proposição em 

exame requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado ofício ao Juiz Substituto da 4a Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Belo Horizonte solicitando cópia de inteiro teor do 
Processo no 02401597111-2. 

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O controle legislativo ou parlamentar é exercido por esta Casa ou 

por comissões parlamentares sobre determinados atos do Executivo 
na dupla linha da legalidade e da conveniência pública, pelo que se 
caracteriza como um controle eminentemente político, indiferente aos 
direitos individuais dos administrados, mas objetivando os superiores 
interesses do Estado e da comunidade. 

No regime constitucional de separação de funções, como é o nosso, 
os Poderes do Estado não se confundem nem se subordinam, mas se 
harmonizam, realizando cada qual sua atribuição precípua e 
desempenhando restritamente outras que a Constituição lhes outorga 
para uma recíproca cooperação institucional. 

É o equilíbrio entre os Poderes que impõe o controle do ato de um 
pelo outro, a exemplo do que ocorre na aprovação do orçamento, na 
fiscalização de sua execução e na apreciação prévia ou subseqüente 
de certas proposições administrativas de maior interesse estadual. A 
Constituição indica os atos sujeitos ao controle legislativo e delimita o 
campo das investigações parlamentares, vinculando assim, no 
conteúdo e na forma, a atuação fiscalizadora deste Poder. 
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Em vista disso, ao Legislativo não são 'concedidas faculdades 

ilimitadas de controle sobre os demais Poderes, apesar de ser 
permitida a apuração de irregularidades de qualquer natureza através 
de comissão parlamentar de inquérito. 

Já a Fazenda Pública seja estadual, seja federal, seja municipal, em 
regra, tem foro próprio e juízo privativo indicados na Constituição da 
República (art. 109, 1), na Lei de Organização da Justiça Federal (Lei 
no 5.01 O, de 30/5/66) e nas normas de organização da Justiça 
Estadual de cada unidade da Federação. 

A proposição em pauta requisita da Fazenda Pública cópia do 
processo que menciona, o que, além de extrapolar a competência 
privativa deste Poder no que concerne ao âmbito de seu controle 
fiscalizador, constitui uma ingerência no Poder Judiciário em matéria 
de sua competência. 

A requisição de processos do Poder Judiciário é admitida quando 
feita por Juiz, em matéria imprescindível à causa em julgamento, ou 
pelo Ministério Público. 

Assim sendo, consideramos inapropriada a solicitação em causa. 
Conclusão 

Mediante o exposto, opinamos. pela rejeição do Requerimento n° 
642/2003. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de juno de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Melo, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luí:, Fernando Faria -
Pastor George. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 723/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Por via do requerimento em tela, a Comissão Especial do Tribunal 

de Contas quanto à sua organização interna, aos procedimentos 
fiscalizatórios que lhe são afetos, bem como às outras atribuições 
constitucionais inerentes à sua função, solicita o encaminhamento, em 
nome desta Casa, de ofício ao Presidente daquela Corte, a fim de 
requerer-lhe a prestação de info~mações acerca da suspensão da 
Presidente do Sindicato daquele órgão, Stella Pimenta, por 90 dias, 
com corte de salário, especialmente as razões que motivaram tal ato. 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo", de 22/5/2003 
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A apresentação do requerimento pela Comissão Especial 
certamente configura efetivo exercício de atribuição que lhe é 
conferida pelo art. 100, inciso IX, do Diploma Interno, a saber: 

"Art. 100 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, 
da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de 
sua constituição, cabe: 

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido 
escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade 
da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a 
outras autoridades estaduais". 

A iniciativa da proposição encontra amparo, ainda, na Constituição 
mineira, em diversos artigos, principalmente nos que tratam da 
fiscalização e dos controles. Quanto aos arts. 73 e 74, estes dispõem 
que os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de 
entidade da administração indireta se sujeitarão ao controle externo, a 
cargo da Assembléia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas; 
e que, em se tratando de fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da 
administração indireta, levar-se-á em conta a legalidade, legitimidade, 
economicidade e razoabilidade de ato gerador de receita ou 
determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou extinção 
de direito ou obrigação. 

A legitimidade do pedido das citadas informações fica evidente, 
ainda, ao se considerar que elas são imprescindíveis para que a 
Comissão autora do requerimento possa levar a efeito o exercício das 
funções para a qual foi criada. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

723/2003 na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo 

Aloise - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 
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Por intermédio da proposição em tela, o Deputado Antônio Andrade 
solicita ao Presidente da Casa seja encaminhado ao Diretor-Geral do 
Instituto Mineiro de Gestão de Águas - IGAM - pedido de informações 
acerca do plantio de eucalipto em área de 2.080ha, pertencente à 
empresa Sorel SoCiedade Reflorestadora Ltda. e situada no Município 
de Felixlândia, nos termos que se seguem: "1) O IGAM tem 
conhecimento da existência do projeto de plantio de 2.080ha de 
eucalipto, a ser empreendido pela · empresa Sorel Sociedade 
Reflorestadora Ltda. no Município de Felixlândia?; 2) sabe que, na 
área onde vai ser feito o plantio, ficam todas as nascentes que formam 
os mananciais de água que deságuam na represa da EPAMIG, onde a 
COPASA faz a captação de água para o abastecimento da cidade?; 3) 
tem algum estudo sobre o efeito do plantio de eucalipto em regiões de 
mananciais? (sabe-se que o plantio de eucalipto na área pode ser 
extremamente danoso porque, se secar (sic) as nascentes, a 
população de Felixlândia ficará sem água); 4) tem conhecimento 
sobre algum estudo do impacto ambiental do projeto, principalmente 
no que se refere à questão das águas?; sabe se está sendo tomada 
ou requereu (sic) alguma medida à empresa para evitar a 
contaminação das águas?; 5) em se confirmando a existência do 
projeto de plantio e todas as resultantes e problemáticas aqui 
colocadas, quais providências serão tomadas pelo IGAM para evitar o 
desastre ambiental que se anuncia?". 

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 24/5/2003 
e a seguir encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Cabe esclarecer que a iniciativa da proposição decorre de justa 

preocupação, externada pelas autoridades do Município de 
Felixlândia, sobre a possibilidade de vir a ocorrer contaminação dos 
corpos d'água no entorno da citada área de plantio de eucaliptos, em 
virtude da capina química que se pretende efetuar no local, como 
medida de limpeza. 

Quanto ao exame de iniciativa, devemos lembrar que a Constituição 
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do Estado, pelos §§ 2° e 3° do art. 54, atribui à Assembléia 
Legislativa, por intermédio de sua Mesa, a prerrogativa de encaminhar 
pedido de informação, não só a dirigente de entidade da 
administração indireta, como também a Secretário de Estado. 

Essa observação se faz necessária tendo em vista que o autor da 
matéria endereçou pedidos de mesmo teor a outras autoridades 
estaduais - a saber, ao Presidente da Companhia de Saneamento do 
Estado de Minas Gerais - COPASA-MG -, ao Presidente do Instituto 
Estadual de Florestas - IEF -, e ao Presidente da Fundação Estadual 
de Meio Ambiente - FEAM -, hajam vista os Requerimentos no s 736, 
737 e 738. 

Ora, para a obtenção das informações, basta e é conveniente, em 
nome da racionalidade administrativa, que o pedido seja encaminhado 
tão-somente ao dirigente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. Isso porque, à exceção da COPASA-
MG, os demais órgãos estão a ela diretamente vinculados. 

Por outro lado, entendemos oportuno, ainda, que se dê outra 
formulação ao pedido, sem no entanto deixar de atender ao objetivo 
original do parlamentar requerente, que em essência é o de se saber 
da efetiva situação do empreendimento quanto aos dispositivos legais 
relacionados com o controle e a preservação ambientais. 

Em função das . considerações apresentadas, haveremos por bem 
apresentar, ao final deste parecer, substitutivo ao requerimento, o qual 
tanto atende a essas questões quanto aprimora o texto, de acordo 
com critérios de redação adotados por este Legislativo. 

Por oportuno, esclareça-se que o acatamento do substitutivo resulta 
na anexação dos demais requerimentos citados ao que ora se 
encontra sob comento, nos termos do art. 173, § 2°, do Diploma 
Procedimental desta Casa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

735/2003 na forma do Substitutivo no 1, a seguir formalizado. 
SUBSTITUTIVO No 1 

Exmo. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos 
regimentais, seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Meio 

'------~-------' 



. ' 
I 
t: .. 

298 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, solicitando-lhe prestar 
as seguintes informações, com respeito ao empreendimento da 
empresa Sorel Sociedade Reflorestadora Ltda. referente ao plantio de 
eucalipto numa área de 2.080ha, no Município de Felixlândia: 1) se o 
empreendimento está em conformidade com as exigências da 
legislação ambiental e de recursos hídricos; e, em caso afirmativo, 2) 
se existem estudos de proteção aos mananciais contra a poluição 
provocada por produtos químicos que se pretende empregar na 
capina ou limpeza do eucaliptal; 3) se no licenciamento ambiental foi 
observado o disposto na Lei no 10.793, de 2/7/92, no que se refere à 
proteção de mananciais contra a implantação de empreendimento 
poluidor ou potencialmente poluidor em área de mananciais 
destinados ao abastecimento público no Estado. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro 

Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George . 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 173/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em análise, 

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.337/2000, 
dispõe sobre a proibição do uso e comercialização de produtos à base 
de amianto no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno, emitir parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise proíbe o uso e a comercialização no 

Estado de produtos à base de amianto, assim como de todo produto 
derivado de (ou que contenha) silicato natural hidratado de cálcio e 
magnésio. Prevê ainda, para o caso de descumprimento de suas 
disposições, penalidades que vão desde a aplicação de multa, no 
valor mínimo de R$400,00 e máximo de R$900,00, até a apreensão 
do produto e a suspensão das atividades do estabelecimento 
comercial ou industrial. 

Embora não caiba a esta Comissão a análise técnico-científica da 
questão, é importante tecer algumas considerações a respeito da 
polêmica que envolve a matéria. 

Primeiramente, cabe ressaltar que a proibição constante no projeto 
tem o escopo de proteger a saúde da população do Estado, uma vez 
que vem sendo amplamente divulgado pela mídia que o amianto é um 
produto prejudicial à saúde, que pode causar a formação de tumores 
cancerosos no organismo humano. 

Na esteira desse problema, diversos países do mundo chegaram a 
abolir o uso e a comercialização do amianto. Todavia, é importante 
esclarecer que os estudos referentes aos malefícios do amianto à 
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saúde humana prosseguem e não foram ainda apresentados 
trabalhos conclusivos capazes de determinar as ações das 
autoridades sanitárias. O amianto utilizado nos países que aboliram a 
sua comercialização é o amianto anfibólio, considerado nocivo, ao 
passo que no Brasil se utiliza o amianto crisotila, sobre cuja 
nocividade existe controvérsia. Em matéria publicada na "Folha de S. 
Paulo" de 19/3/2001, o Governador do Estado de Goiás afirma que 
não foi ainda realizada nenhuma pesquisa com o amianto crisotila, 
comprovando sua nocividade. Ademais, assegura o Governador, 
"todas as pesquisas realizadas por organismos sérios, como a 
UNICAMP e a USP, indicam que os efeitos colaterais para o homem 
são mínimos e não avalizam a proibição de sua exploração". 

Diante da falta de pesquisas conclusivas sobre os malefícios do 
amianto explorado no Brasil, entendemos que a proibição de seu uso 
e comercialização é uma medida extremamente drástica que irá gerar 
impacto em diversas áreas de atuação do Estado e da iniciativa 
privada, principalmente tendo em vista que o amianto é uma 
substância largamente utilizada no mercado brasileiro, de alta 
resistência ao calor, grande durabilidade e baixo custo. 

Não estamos querendo advogar a tese de que os interesses 
fundados na ordem econômica e financeira devam sobrepor-se aos 
interesses sociais previstos na Carta Constitucional, uma vez que os 
princípios ali contidos não são aplicáveis isoladamente, mas devem 
conjugar-se, para assegurar a ordem econômica, a outros que 
garantam à população uma existência digna, conforme os ditames da 
justiça social. Todavia, consideramos que, na ausência de 
fundamentos contundentes que comprovem o dano à população, tal 
medida se mostra descabida. 

Cumpre-nos ainda ressaltar que, na oportunidade em que a 
Comissão de Saúde desta Casa analisou a matéria, na legislatura 
passada, ressaltou que, naqueles países onde o uso do amianto foi 
abolido, passou-se a utilizar em substituição produtos sintéticos, cujos 
impactos sobre a saúde ainda não foram efetivamente estudados. 
Sendo assim, concluiu-se ser muito mais interessante a adoção de 
formas de controle da utilização do produto, principalmente no que 
concerne à proteção e segurança dos trabalhadores que lidam 
diretamente com ele, do que a proibição total de sua utilização. 
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Feitas estas considerações, passemos à análise jurídica da 

questão. O que importa examinar sob o aspecto de 
constitucionalidade da proposição é se tem o Estado membro 
competência para editar normas sobre a matéria. Com efeito, trata o 
projeto de estabelecer normas referentes à produção e consumo, bem 
como à proteção e defesa da saúde. 

Conforme prevê o art. 24, incisos V e XII, da Constituição Federal, 
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre tais matérias. De acordo com a sistemática 
estabelecida pela referida Carta, no âmbito da competência 
concorrente, a União limitar-se-á a editar normas gerais, cabendo ao 
Estado a competência suplementar. Somente no caso de inexistência 
de lei federal estabelecendo normas gerais, a competência legislativa 
do Estado se torna plena. 

Vale, porém, ressaltar que, no uso de sua competência 
constitucional, a União editou a Lei n° 9.055, de 1995, que disciplina a 
extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do 
asbesto ou amianto e dos produtos que o contenham, bem como das 
fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o 
mesmo fim, e dá outras providências. Tal norma promove o banimento 
dos anfibólios e dos produtos que o incorporem e permite, 
expressamente, em seu art. 2°, a extração, industrialização e 
comercialização do amianto crisotila. Reconhece, ainda, a 
insalubridade na manipulação e determina medidas preventivas, com 
expressa remissão à legislação de segurança, higiene e medicina do 
trabalho e aos acordos assinados entre os sindicatos dos 
trabalhadores e seus empregadores. 

A matéria foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal - STF -
, que, em sede de medida cautelar, na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 2.396 MC/MS, declarou a 
inconstitucionalidade de legislação de idêntico teor aprovada na 
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sob a forma da Lei 
no 2.21 O, de 2001. Ao examinar a matéria, a relatora da ação, Ministra 
Ellen Grace, ressaltou em seu voto que "a polêmica quanto à 
utilização do amianto chega ao Brasil com certa defasagem, e, muito 
embora o tipo de amianto aqui empregado não seja o anfibólio, que 
está proscrito, nem se tenham as condições de incidência que se 
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verificaram em outros países, iniciativas de diversas unidades da 
Federação semelhantes à que ora analisamos têm, em nome da 
defesa da sanidade de sua população, estabelecido proibições ao uso 
e à comercialização de produtos que contenham em sua fabricação a 
fibra de crisotila". No que toca à competência do Estado membro para 
editar normas referentes à matéria, o STF entendeu que se trata de 
normas sobre produção e consumo e de proteção à saúde, sendo, 
pois, a sua competência concorrente com a da União. Entendeu, 
ainda, no caso concreto, que a referida Lei Federal no 9.055, de 1995, 
estabelece normas gerais sobre a produção do amianto e permite, 
expressamente, a extração, industrialização e comercialização da 
crisotila. Dessa forma, concluiu aquela egrégia Corte "que a lei federal 
dispôs extensamente sobre todos os aspectos que dizem respeito à 
produção e aproveitamento industrial, transporte e comercialização do 
amianto crisotila e que a lei impugnada foge, e muito, do que 
corresponde à legislação suplementar, da qual se espera que 
preencha vazios ou lacunas deixados pela legislação federal". 
Registre-se, por oportuno, que a medida cautelar foi deferida por 
unanimidade de votos. 

Pelas considerações feitas, não vemos a possibilidade de que a 
matéria prospere nesta Casa Legislativa. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei no 173/2003. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Durval Ângelo (voto contrário)- Gilberto Abramo- Paulo Piau. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 436/2003 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por meio da 
proposição em estudo, requer à Presidência da Assembléia 
Legislativa sejam solicitadas ao Secretário de Estado do Planejamento 
e Gestão informações sobre o projeto que visa à construção de um 
Centro Administrativo do Governo do Estado, tais como: o custo do 
investimento; a economia estimada para o Estado com o novo 
complexo; o prazo de execução; a equipe técnica responsável pelo 
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projeto; os órgãos do Estado que ocuparão a futura subsede do 
Governo e a destinação a ser dada aos prédios da Praça da 
Liberdade. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme noticiado no diário oficial do Estado de 22/3/2003, o atual 

Governador anunciou, no dia 21/3/2003, a construção do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais, para abrigar todas as 
Secretarias de Estado, com prazo para o término da obra até o final 
de seu mandato. 

Segundo ele, é uma obra audaciosa e que marcará época na 
arquitetura moderna e na história de Minas, assim como as obras da 
Pampulha. 

Ao complexo da Praça da Liberdade será dada a destinação de um 
centro cultural, com atividades diversificadas ligadas à área da cultura. 

Salientou, também, que o Palácio da Liberdade não deixará de ser a 
sede do Governo, pois é um símbolo de Minas. 

Em relação ao projeto arquitetônico, será elaborado pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer, que projetou importantes obras em Belo Horizonte, 
como a Pampulha, referência mundial das vanguardas e da 
arquitetura modernista feita no Brasil. 

Não resta dúvida de que é um grande empreendimento e que 
quantias vultosas do erário serão despendidas para concretizá-lo. 

Visto que a este parlamento compete constitucionalmente a 
fiscalização dos atos do Poder Executivo, por isso mesmo deve ele 
inteirar-se do assunto de forma oficial. Em vista disso, consideramos 
pertinente o pedido de informação. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

436/2003 nos termos apresentados. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz 
Fernando Faria. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2003 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 9/6/2003 
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento 

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

- Comparecem os Deputados: 
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Ana Maria - Célio Moreira - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Jô 
Moraes - Sebastião Navarro Vieira. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Às 20h15min, a 

lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 
quórum, e convoca os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, 
dia 10, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). 

ATA DA 7a REUNIÃO ESPECIAL, EM 5/6/2003 
Presidência do Deputado Doutor Ronaldo 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Fábio 
Avelar - Palavras do Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos -
Palavras do Secretário José Carlos Carvalho - Entrega de placa -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
André Quintão - Biel Rocha - Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo -

Doutor Viana - Fábio Avelar - lrani Barbosa - Jayro Lessa - José 
Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Olinto Godinho -
Pinduca Ferreira - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila - Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo)- Às 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°-
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Secretário, para proceder à leitura da ata dá reunião anterior. 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O locutor - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o Sr. 
Governador do Estado, Aécio Neves; Deputado Federal Ronaldo 
Vasconcellos; Lúcia Helena Carvalho Pinto, viúva do jornalista Sérgio 
Luiz; Jader Pinto de Campos Figueiredo, representando o Presidente 
da CEMIG, Djalma Morais; Carlos Gonçalves, representando o 
Presidente da COPASA, Mauro Ricardo; Paulo Theodoro, Diretor do 
IGAM; limar Bastos, Presidente da FEAM; e o Deputado Fábio Avelar, 
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença, em Plenário, dos Srs. João 

Batista, Prefeito de Confins; Rossí Eduardo Dias, Prefeito de Araçaí; 
Antônio Paulo, Prefeito de Taquaraçu de Minas; Ricardo Castilho, 
Assessor do Sindicato das Indústrias Extrativas de Ouro, Metais 
Preciosos, Diamantes, Pedras Preciosas, Areias, Pedras 
Ornamentais, Lenha, Madeiras, Minerais Metálicos e não Metálicos do 
Estado de Minas Gerais, representando o Presidente desse sindicato, 
Sr. José Fernando Coura; Orlando Coelho, Verec~or de Santa Luzia; 
Maria Teles, Procuradora-Chefe do PatrimbiliO Imobiliário, da 
Procuradoria-Geral do Estado; Vanilda Aparecida de Jesus, 
Presidente da ASCA; Paulo Pereira de Assis, Presidente do PREVER 
- Resgate Voluntário-MG; Luiz Eduardo Martins, representante da 
Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA -; 
Alemar José de Souza, Vereador de Jabuticatubas; Rosani Oliveira, 
Assessora Técnica do Gabinete do Vice-Governador; José Andrade 
de Barros Filho, Diretor da ACEMINAS; Eustáquio Antônio Correa, 
Gerente de Logística do SERPRO; e José Lindeza e Mário Ferreira, 
Vereadores de Vespasiano. _ 

Destinação da Reunião 
O locutor - Senhoras e senhores, destina-se esta solenidade à 

comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. 
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Execução do Hino Nacional 
O locutor- Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 

306 

Exmo. Secretário José Carlos Carvalho, Exmo. Deputado Federal 
Ronaldo Vasconcellos, Sra. Lúcia Helena, Sr. Jader Pinto, Sr. Carlos 
Gonçalves, Dr. Paulo Teodoro, Sr. Wilmar Bastos, prezado Deputado 
Fábio Avelar. 

Há um ano, na véspera do Dia Internacional do Meio Ambiente, duas 
notícias chamaram a atenção mundial: a primeira, bastante infausta, 
assinalava a retirada da Austrália do Protocolo de Kyoto, o 
importantíssimo acordo internacional para redução das emissões de 
gases causadores do efeito estufa. A Austrália, justamente a maior 
exportadora de carvão mineral, fonte de energia causadora de uma 
boa parte da poluição da atmosfera planetária, seguia o exemplo dos 
maiores emissores mundiais de poluentes, os Estados Unidos, que 
também se recusaram, por parte de seu governo atual, a endossar o 
mesmo Protocolo. 

Infelizmente, interesses econômicos imediatos tornam míopes os 
responsáveis pela condução da própria sobrevivência do homem, ao 
lado da permanência de tantos outros seres que partilham conosco a 
vida e a natureza nesse ponto do universo. 

Quanto à segunda notícia, esta considera a continuidade humana 
em um futuro longínquo e em um ponto diferente do sistema solar. Em 
junho do ano passado, a Agência Espacial Norte-Americana - NASA -
constatou a presença de um mar de gelo soterrado no pólo sul de 
Marte. Se o planeta fosse aquecido, a água seria suficiente para 
inundá-lo com um oceano de 1m de profundidade. Como a vida 
depende da água, a possibilidade de sobrevivência humana em Marte 
passava a ser motivo para que se pleiteasse a reativação dos 
programas espaciais. 

A grande contradição implícita na divulgação das duas informações 
mostra o adiamento irresponsável da salvação do planeta Terra, a um 
custo incalculavelmente maior, pela incapacidade de se proteger 
desde já o ambiente global em razão das gerações vindouras. 

Mais que lastimar o egoísmo e a falta de inteligência alheios, torna-
se, portanto, dever urgente de todo detentor de um mandato de 

-
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representação popular o engajamento na questão ambiental. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais orgulha-se da atenção 
que tem dado ao tema. Vem, assim, cumprindo sua tarefa 
constitucional, expressa no art. 214 da Carta Estadual, da defesa de 
um meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, a ser preservado para as 
presentes e futuras gerações. 

Em especial, a questão hídrica tem sido nos últimos anos foco de 
atenção desta Casa. Já promovemos dois seminários legislativos -
Águas de Minas I e 11 - envolvendo ampla participação da sociedade 
para a fundamentação de leis relacionadas à gestão das águas. As 
águas que nascem em nosso Estado, além do abastecimento dos 
centros urbanos, são imprescindíveis para a manutenção dos 
ecossistemas, ao mesmo tempo que são essenciais a atividades 
econômicas, tais como a irrigação, a pesca, a navegação, o turismo e 
a hidreletricidade. Tais seminários têm subsidiado, de uma forma 
democrática e envolvendo os diversos âmbitos da prática da 
cidadania, as políticas estaduais de recursos hídricos. 

Ainda é preocupante a situação da maior parte das bacias 
hidrográficas do Estado, mas esse quadro já vem sendo efetivamente 
combatido pelo esforço conjunto de poderes públicos, empresas, 
entidades representativas da sociedade e cidadãos de modo geral. É 
nosso intuito que desastres ambientais, como o recentemente 
acontecido em Cataguases, com conseqüências tão avassaladoras, 
não possam, absolutamente, ter mais lugar. 

Este País está comprometido com a defesa do meio ambiente e do 
desenvolvimento sustentado desde a EC0-92, conferência mundial 
realizada no Rio de Janeiro, marco histórico da ação ecológica. É 
esse comprometimento que não perderemos de vista: a 
responsabilidade com o futuro de todos é compromisso de Minas 
Gerais e obrigação permanente desta Casa. 

Continuaremos a celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, na 
esperança de que, a cada ano, tenhamos respostas positivas não só 
para comemorar, mas que nos motivem a permanecer engajados 
nesse bom combate. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Fábio Avelar 
Gostaria de cumprimentar o Deputado Doutor Ronaldo, Vice-
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Presidente da Comissão de Meio Ambiente 'e Recursos Naturais da 
Casa - da qual tenho a honra de fazer parte como membro efetivo -, 
representando o nosso Presidente, Deputado Mauri Torres, o 
Secretário José Carlos Carvalho, o Deputado Federal Ronaldo 
Vasconcellos, ambientalista nato, que sempre teve como sua bandeira 
a defesa do meio ambiente, a nossa querida Lúcia Helena, viúva do 
nosso saudoso amigo, Sérgio Luiz Bittencourt, pessoa que, durante 
toda a sua existência, fez a defesa do meio ambiente, o Sr. Jáder 
Pinto, Dr. Carlos Gonçalves, o Dr. Paulo Theodoro, e o Dr. limar 
Bastos. Cumprimento ainda e agradeço a presença das várias 
lideranças que representam várias cidades do nosso Estado, nas 
pessoas do nosso Prefeito Antônio Paulo, que aqui se encontra com 
vários Vereadores, o nosso Prefeito Rossí Dias, Presidente da 
Câmara e vários Vereadores da cidade de Araçaí, Prefeito João 
Batista, que nos honra com sua presença, Vereadores e lideranças, o 
Diretor do DEOP, que aqui se encontra, Dr. Alexandre Manata, o 
nosso querido amigo Pe. André, que tem um trabalho fantástico nas 
obras sociais, os Vereadores José Mauro, Orlando Coelho e demais 
Vereadores presentes, as várias lideranças de Belo Horizonte que 
aqui se encontram. 

Cumprimento, em especial, todas as instituições não 
governamentais; nosso querido amigo ex-Vice-Prefeito de Juatuba, 
Dr. Murilo, que nos honra com sua presença; e o ex-Prefeito de 
Igarapé, amigo Arnaldo Chaves. Meu abraço carir~')SO a cada um de 
vocês que nos prestigiam neste momento de refit::,<áo, quando temos 
oportunidade de comemorar data tão importante, o Dia Mundial do 
Meio Ambiente. 

Agradeço a presença dos amigos e colegas da COPASA, que aqui 
se encontram em grande número, a quem cumprimento nas pessoas 
do Superintendente José Geraldo Prado, dos amigos Walter Vilela e 
Carlos Leite. Na pessoa do meu Chefe de Gabinete, Vicente Pereira, 
cumprimento todos os nossos colaboradores do gabinete e a 
competente assessoria da Assembléia Legislativa, que nos ajudou na 
organização desta comemoração .. Agradeço aos telespectadores da 
TV Assembléia, que, a cada dia, está mais presente nos lares 
mineiros. Por fim, cumprimento toda a equipe da TV Assembléia, na 
pessoa do competente amigo João Carlos Amaral. 
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Senhores e senhoras, em uma data importante como a de hoje, é 

justo que façamos uma pausa para refletir sobre a situação em que 
vivemos, no tocante à questão ambiental. 

É comum ouvirmos, em ocasiões como esta, que não temos motivo 
para comemorar. Isso porque, conforme afirmam muitos, há excesso 
de cerimônias, debates, fóruns, simpósios, conferências e protestos 
sobre o assunto em todo o mundo. Prevalece, no entanto, o problema 
preocupante da degradação do meio ambiente e da precariedade de 
todo o sistema de preservação desse importante ser vivo, que é o 
nosso planeta. 

Podemos afirmar, apesar dessa constatação, que comemorações 
como esta, da qual temos a satisfação de participar nesta Casa, 
refletem a conscientização crescente de nossa sociedade com relação 
ao meio ambiente. Assim verificamos que, a cada dia, quer seja nos 
mais importantes fóruns mundiais ou nas salas mais modestas de 
associações de classe ou comunitárias, quer seja em nossas escolas 
e redações de jornais, emissoras de rádio ou televisão, Casas 
Legislativas ou órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário, o assunto 
vem sendo tratado com atenção especial, tendo em vista o caráter 
prioritário e urgente que o tema impõe. 

Toda essa apreensão por que passa a humanidade tem, na 
verdade, fundamento em flagrantes evidências que o próprio mundo 
nos revela. Conforme afirmam os relatórios das agências 
especializadas, como os procedentes do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente, apesar do progresso em várias frentes, 
a questão ambiental tem se agravado ao longo das últimas décadas. 
Apesar de a tecnologia e de o conhecimento estarem disponíveis para 
tratar dos temas mais críticos, as organizações internacionais e 
nacionais e a solidariedade estão muito fracas para assegurar 
progresso significativo. Dessa forma, comentam os relatórios que a 
distância entre o que se está fazendo e o que precisa ser feito está 
aumentando. 

O relatório "Perspectivas do Meio Ambiente Mundial", do qual 
participa o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA -, confirma semelhanças e observa as diferenças 
entre as distintas regiões do planeta. As preocupações e as 
prioridades tendem a se alterar em função do grau de 
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desenvolvimento economrco. Tem acarretado enorme 
preocupação, nesse particular, a situação das águas, outrora 
consideradas como bens renováveis, e hoje motivo de apreensão em 
decorrência da escassez e do comprometimento de sua qualidade. 

No Brasil e, particularmente em Minas Gerais, no caso específico 
das águas, há uma ameaça de colapso iminente provocado pelo 
comprometimento dos afluentes dos nossos principais rios, como o 
das Velhas, o São Francisco e o Doce. 

Para agravar esse panorama de incertezas, causou enorme 
apreensão o exemplo contundente de vulnerabilidade a que está 
exposta a população, quando do grave. acidente ocorrido 
recentemente, com a ruptura da barragem de rejeites da Indústria 
Cataguases de Papel, provocando a decretação de estado de 
emergência em toda a região. 

Apesar de todo este quadro de dificuldades, Minas Gerais é um 
Estado beneficiado por um amplo programa que visa à salvação das 
bacias hidrográficas. E o Governador Aécio Neves, já no início de seu 
mandato, deu uma demonstração inequívoca do grau de prioridade 
que o assunto terá nesta administração, a partir da própria formação 
de sua equipe de trabalho. A nomeação do ex-Ministro do Meio 
Ambiente, aqui presente, Dr. José Carlos Carvalho, para a Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, juntamente com a 
designação de uma equipe de auxiliares de alto nível técnico para 
dirigir os órgãos vinculados àquela Pasta, asseguram perspectivas 
positivas de realizações, o que nos possibilita antever avanços 
expressivos nesta área. 

E nesse particular gostaria, aqui, neste momento, de cumprimentar 
todos os funcionários integrantes do sistema de meio ambiente do 
Estado de Minas Gerais, na figura dessa competente equipe que eu 
mencionei há pouco. Cumprimento todos na figura de duas pessoas 
da maior competência, que têm demostrado também, logo no início de 
suas atividades, uma sensibilidade muito grande para enfrentar esse 
grave desafio. Estou falando do nosso amigo Paulo Teodoro, que hoje 
está à frente do IGAM, do nosso amigo limar Bastos, que hoje está à 
frente da FEAM, e também do nosso amigo, o competente Dr. 
Humberto Candeias, à frente do IEF. 

E pelos resultados que já podemos perceber nestes primeiros 
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meses de gestão, temos certeza de que Minas Gerais conquistará 
lugar de destaque no esforço para a preservação dos nossos recursos 
naturais. 

Nesta Casa Legislativa, temos dedicado atenção especial à questão 
ambiental. A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, 
presidida pela nossa querida e competente Deputada Maria José 
Haueisen e integrada pelos colegas Deputados Doutor Ronaldo, Vice-
Presidente, José Milton e Márcio Passos e por este que ora vos fala, 
tem procurado cumprir a sua missão de debater e procurar soluções 
para os problemas existentes, além de propor ações para o futuro. 

No caso deste Deputado, como sabem os caros colegas, meus 
pares desta Casa, assim como os amigos e empregados da COPASA, 
com orgulho e satisfação posso dizer que também tenho lutado por 
essa causa. Assim é que apresentei projetos que hoje integram a 
legislação, os quais gostaria, rapidamente, de relembrar: 

Lei no 13.771, de 2000, que dispõe sobre a administração, a 
proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do 
Estado. Essa lei estabelece, entre outras, ações de gerenciamento 
das águas subterrâneas, compreendendo avaliação quantitativa e 
qualitativa e planejamento de seu aproveitamento racional; outorga e 
fiscalização dos direitos de uso; adoção de medidas relativas à sua 
conservação, preservação e recuperação; instituição e manutenção de 
cadastro de poços e outras captações; implantação de programas 
permanentes de conservação e proteção dos aqüíferos, visando ao 
seu uso sustentado; e implantação de sistemas de outorga e de 
consulta permanente, de forma a otimizar o atendimento aos usuários 
de produtos e serviços. Devemos destacar, ainda, que essa lei é fruto 
de diversas reuniões entre os profissionais da área, liderados pela 
Associação Brasileira de Águas Subterrâneas - ABAS. 

Projeto de Lei n° 565/2003, que dispõe sobre a política estadual de 
estímulo à construção de barragens e de desenvolvimento econômico 
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas. Esse 
projeto visa estabelecer formas de combate à escassez de água e 
aplacar as carências com que se defrontam as populações do semi-
árido, estabelecendo ações e programas permanentes para o 
desenvolvimento social e econômico das zonas atingidas pela seca. 
Devo também confessar que a idéia de trazer para esta Casa projeto 
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tão importante surgiu em virtude de uma reunião que tive com a 
Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas, a nossa querida 
Secretária Elbe Brandão. Ela nos falou sobre sua vontade, sobre o 
seu desejo de enfrentar esses desafios de levar o desenvolvimento 
para a região abrangida por sua Secretaria. Assim, entendemos que 
esse projeto servirá como base de sustentação para esse 
desenvolvimento que, com certeza, irá para essa região. 

Gostaríamos de comentar também a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 46, que deu origem à Proposta de Emenda à 
Constituição n° 50 - hoje emenda -, que impede a privatização da 
COPASA, empresa que tive a honra de servir por mais de 30 anos, e 
da CEMIG. Essa emenda, como todos sabem, estabelece critérios 
que condicionam a privatização dessas empresas à aprovação da 
Assembléia Legislativa e à vontade do povo mineiro, através de 
plebiscito. A emenda assegura a continuidade do trabalho dessas 
concessionárias. No caso particular da COPASA, possibilita a 
manutenção da prestação dos bons serviços da empresa às 
populações de centenas de municípios mineiros, inclusive os de 
menor porte. 

Gostaria também de comentar o Projeto de Lei n° 689/2003, que 
dispõe sobre a política de incentivo à pesquisa e à preparação e 
utilização de produtos fitoterápicos. Esse projeto, entre outros 
objetivos, visa desenvolver políticas de uso de plantas fitoterápicas, 
com o cultivo de hortas comunitárias nos vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri e no Norte de Minas. 

Lei no 14.181 -Lei da Pesca-, de 17/1/2002, que dispõe sobre a 
política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento 
da pesca e da aqüicultura no Estado. Especificamente em relação a 
esta lei, cabe aqui neste momento um breve relato sobre o seu 
processo de elaboração. A sua estruturação foi desenvolvida de forma 
participativa durante dois anos. Nesse período, realizou-se um debate 
público no Plenário desta Assembléia, envolvendo centenas de 
pessoas, e foi constituído um grupo de trabalho no âmbito da 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Também foram 
feitas várias reuniões com pescadores e seus representantes, com 
mais de 2 mil interessados discutindo todos os problemas e 
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necessidades atuais. Como resultado desse esforço, temos hoje 
uma lei que traz, em seu contexto, diversas inovações, entre elas, a 
criação do Conselho Estadual da Pesca, órgão deliberativo e 
consultivo da Política Estadual da Pesca, que será composto por 17 
membros, entre eles, pescadores, comunidade científica, ONGs e 
órgãos públicos. Vale dizer, por último, que a Comissão de Meio 
Ambiente desta Casa, em recente reunião, aprovou requerimento da 
Presidente Maria José Haueisen em que pede seja solicitada ao 
Governador Aécio Neves a imediata regulamentação dessa lei. Sr. 
Secretário, gostaria, neste momento, de fazer um apelo a V. Exa.: que 
determine à sua competente equipe prioridade na regulamentação 
dessa lei, que será de fundamental importância para todo o segmento 
da atividade pesqueira e também para a preservação dos nossos rios. 

Senhoras e senhores, dando continuação a este pronunciamento, 
peço licença a todos para reforçar a importância que a Assembléia 
Legislativa tem dado à questão do meio ambiente e destacar a forma 
que encontrou para prestar o seu reconhecimento a todos os que têm 
trabalhado por sua preservação. 

Em atenção a um requerimento deste Deputado, esta Casa promove 
hoje a comemoração oficial do Dia Mundial do Meio Ambiente. 

Quero dizer da nossa satisfação em ter podido estar na manhã de 
hoje, às 11 horas, no Palácio das Artes, onde o Governador Aécio 
Neves, o Secretário de Estado José Carlos Carvalho e vários 
integrantes do Governo Aécio Neves fizeram a abertura oficial da 
Semana do Meio Ambiente, oportunidade em que foram assinados 
importantíssimos convênios para a nossa luta em defesa do meio 
ambiente. 

E, neste dia, a Assembléia Legislativa presta uma justa homenagem 
àqueles que se dedicam a essa missão, sejam empresas, 
organizações não governamentais, entidades públicas ou pessoas 
que têm assumido esse desafio. 

Assim é que, para exemplificar, foi prestada, nesta Casa, em anos 
anteriores, homenagem ao Projeto Manuelzão, um projeto de grande 
importância, que congrega hoje segmentos de toda ordem em defesa 
da questão ambiental e que luta para desenvolver a questão da 
defesa do nosso meio ambiente em todas as cidades integrantes da 
bacia do rio das Velhas. O Projeto Manuelzão recebeu desta Casa 
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essa justa homenagem. 

Gostaríamos de dizer que a COPASA, representada pelo nosso 
Diretor, Dr. Carlos Gonçalves, também já foi homenageada por esta 
Casa, quando comemorávamos o Dia Mundial do Meio Ambiente e 
quando da implantação de importantes projetos para a preservação de 
nossos rios, como as Estações de Tratamento do Arrudas e do Onça, 
que, em conjunto, representarão 100% do tratamento do esgoto 
gerado em Belo Horizonte. 

E, prosseguindo esta comemoração de hoje, vamos prestar 
homenagem a uma pessoa muito especial. Trata-se de alguém a 
quem muito devemos pelo esforço em favor do meio ambiente. Seu 
trabalho foi desenvolvido ao longo de décadas, de forma persistente, 
simples, comprometida e tenaz. Refiro-me ao jornalista, empresário, 
artista, chefe de família, ambientalista, pescador e amigo Sérgio Luiz 
Bittencourt, ou simplesmente Sérgio Luiz, como era conhecido por 
todos. De temperamento ameno e apaixonado pela natureza, 
especialmente pelas águas e pelos peixes, era respeitado por todos 
quantos o conheceram, do topo da escala social ao barranqueiro, que, 
de acordo com o que o próprio Sérgio dizia, "é quem melhor conhece 
o rio". 

Sérgio Luiz foi sempre ligado ao meio ambiente. Em 1961, 
estabeleceu uma forma de expressar de maneira mais ampla a sua 
vocação de ambientalista, antes mesmo de o assunto se transformar 
em tema de amplo interesse coletivo. Quem diria se falar em 
preservação ambiental na década de 60, há mais de 40 anos atrás. 
Naquela época, éramos tidos como sonhadores, mas o Sérgio Luiz já 
levantava sua bandeira. Naquele mesmo ano, lançou, na televisão, o 
programa "Clube dos Pescadores", que está no ar até hoje. Queremos 
ressaltar que é um programa de tamanha importância que vem sendo 
mantido no ar, com toda a dificuldade e sacrifício, pela viúva de nosso 
saudoso Sérgio, nossa querida amiga Lúcia Helena. 

Por meio de espaço na mídia e usando os peixes como pretexto e 
vitrine, passou a lutar de forma sistemática em favor da causa 
ambiental e da preservação dos recursos naturais, especialmente dos 
recursos hídricos, da água, que, conforme costumava dizer, "é o 
sangue da terra". 

No caso da Lei da Pesca, à qual me referi há pouco, Sérgio Luiz foi 
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fundamental para o êxito de sua criação. Sua participação no 
processo se deu por indicação do Chefe de Gabinete deste Deputado, 
meu amigo Vicente Pereira. Em boa hora, Vicente teve a lembrança 
do nome do Sérgio para prestar a sua grande colaboração, tendo em 
vista a vocação ambientalista, a experiência e o conhecimento da 
atividade pesqueira por parte de nosso homenageado. 

Sérgio Luiz participou ativamente de todo o processo, em cada uma 
de suas fases, na divulgação e mobilização das pessoas. Ao lado dos 
jornalistas Osvaldo Wenceslau e Onofre Miranda, Sérgio Luiz se 
empenhou profundamente na realização desse projeto. 

Sérgio Luiz, caros amigos, deixou-nos recentemente. Entre nós, no 
entanto, fica, além de sua notável contribuição, sua grata memória e a 
presença daqueles a quem mais amou neste mundo: a esposa Lúcia 
Helena, os seus filhos e toda a sua família. E é a Lúcia Helena que 
agora dá prosseguimento ao seu trabalho na televisão, apresentando 
o programa "Clube dos Pescadores", aos sábados, das 9 horas às 
9h30min, na TV Bandeirantes. Esse programa, podemos considerar, é 
uma legítima bandeira em favor do meio ambiente e da própria vida. 

E é à memória de Sérgio Luiz, na pessoa da sua esposa Lúcia 
Helena, extensivamente a todos os seus familiares, que a Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais presta esta justa homenagem, 
dedicando este reconhecimento a esse grande cidadão e amigo. 

Que esta comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente seja 
também uma demonstração de apreço e respeito a esse homem, que 
nos deixa esse exemplo marcante de amor pela natureza. E que, em 
cada um de nós, cresça sempre a consciência da necessidade da 
preservação dos nossos recursos naturais, para que a vida esteja 
sempre presente, saudável e bela, como Deus a criou. Muito obrigado! 

Palavras do Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos 
Senhores membros da Mesa, Sra. Lúcia Helena, Deputados, 

Deputadas, ambientalistas, senhoras e senhores, convidados, se 
voltarmos a 31 anos atrás e nos lembrarmos da cidade de Estocolmo, 
na Suécia, onde o Brasil, mal representado pelo "status quo" daquela 
época, posicionou-se de maneira equivocada em relação à questão 
ambiental mundial, talvez tenhamos muita coisa a comemorar em 
todos estes anos que se seguiram. Se voltarmos a 1992, na nossa 
bela cidade do Rio de Janeiro, onde foi realizado o encontro Eco+ 1 O, 
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vemos que também temos algumas coisas a comemorar em junho 
de 2003. 

Ao lermos um artigo assinado por Frei Betto, mineiro como quase 
todos aqui, criado na região Sul de Belo Horizonte, no qual discorre 
sobre o que é ecologia ou qual é a ecologia que queremos, temos de 
refletir, pensar e agir. 

Frei Betto dizia em seu artigo, com muita propriedade, que a palavra 
ecologia vem do grego: "eco" vem de "oikos" - casa -, e "logia", de 
"logos" - estudo, conhecimento. Portanto, com a ecologia, devemos ter 
o conhecimento da casa, o estudo da casa, que é o planeta Terra, 
onde 6 bilhões de pessoas vivem. 

Podemos pensar também essa casa como sendo nossa moradia 
física, onde precisamos também preservar o meio ambiente. Da 
mesma forma, todo o mundo deve pensar na questão ambiental e 
preservar o planeta Terra. 

Que tipos de ecologia podemos vivenciar e qual devemos praticar? 
O primeiro tipo de ecologia é o praticado pelo mundo capitalista, que 
quer destruir as matas, matar os animais, usufruir dos recursos 
naturais e extingui-los, fazendo um "laissez-faire" na questão 
ecológica. Seu símbolo é o Presidente George W. Bush, hoje líder 
mundial do capitalismo e do antiambientalismo. Com certeza, esse 
não é o tipo certo de ecologia. 

O segundo tipo é a ecologia praticada nos tempos passados, é a 
poesia, o romantismo da contemplação, da beleza cênica não utilizada 
pelo homem para a geração de emprego e renda. Consiste apenas na 
contemplação. Também esse não é o mais adequado tipo de ecologia. 

O terceiro é o mais viável e deve ser praticado por nós, pois nele há 
a interação entre o homem, a mulher e a natureza. O homem e a 
mulher precisam da natureza em sua existência material, assim como 
a natureza precisa deles. Se agridem a natureza, a resposta vem 
forte, provocando danos sérios à nossa vida. Esse é o tipo mais 
adequado de ecologia, que deve ser associado ao desenvolvimento 
sustentável. Temos que utilizar os recursos naturais, mas de uma 
maneira responsável e correta. 

O Secretário José Carlos Carvalho ensinou-me esse conceito de 
desenvolvimento sustentável, quando eu era Deputado Estadual nesta 
Casa e algumas pessoas discutiam qual seria o nome mais adequado 
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para a Secretaria de Estado a ser criada. Não sabiam se deveria 
ser Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ou Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado. 

Uma pessoa menos atenta poderia pensar que sustentável e 
sustentado eram o mesmo, mas o Secretário mostrou-me que o nome 
certo era sustentável, não por uma questão de correção de língua, 
mas por uma questão de dinamismo. 

Nossa Secretaria começou pequena e, se não fossem as batalhas 
incansáveis de Deputados como este que aqui está, talvez não 
existisse, pois a briga foi muito dura com determinados setores 
produtivos da economia mineira. 

Hoje, senhoras e senhores, temos que comemorar. O Governador 
Aécio Neves, competente e sábio político, escolheu para capitanear a 
questão ambiental em Minas o Dr. José Carlos Carvalho, Secretário, o 
Dr. Shelley Carneiro, o Dr. limar Bastos, o Dr. Paulo Theodoro, o Dr. 
Humberto Candeias, o Dr. Jader Pinto Figueiredo, que assessora a 
CEMIG e foi Gerente Executivo do IBAMA por muito tempo; o 
competente Eng. Carlos Gonçalves, na COPASA, entre outros. Nesta 
Mesa, à exceção de mim, só há craques na questão ambiental. Fala-
se o nome e o sobrenome, e já se sabe de sua história e de sua 
dedicação à questão ambiental. Acertou em cheio o Governador Aécio 
Neves. E não o digo apenas aqui em Minas, para agradar os mineiros; 
disse a mesma coisa no Plenário da Câmara d -~; Deputados, ho~e 
mesmo, quando a nossa Câmara fez também sua ; 1omenagem ao D1a 
Mundial do Meio Ambiente. José Carlos Carvalho foi um Ministro do 
Meio Ambiente competente, sério, dedicado, que continuou pensando 
em Minas, ao contrário de alguns mineiros que, quando chegam a 
Brasília, começam a pensar mais no Brasil do que no Estado. 
Parabéns ao Governador Aécio, ao Dr. José Carlos Carvalho e a toda 
a sua equipe. 

Termino, fazendo uma reflexão rápida sobre o que dizia a respeito 
dos tipos de ecologia. O planeta Terra não tem como buscar recursos 
naturais em outros planetas. Vai t;>uscá-los em Mercúrio, em Vênus, 
em Marte, em Saturno, em Urano, em Netuno, em Plutão? Não; 
nossos recursos estão aqui, e temos de saber administrá-los. 
Especificamente, nossos recursos estão no Brasil, em Minas Gerais, 
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em Belo Horizonte, no nosso bairro, em nossa casa. E, lembrando 
que, como nos aconselha um famoso ditado, temos de pensar 
globalmente e agir localmente, cada um de nós tem de agir também 
em sua casa, fazendo aquilo que denominamos de microecologia. 

Quero ainda prestar minha homenagem ao Dr. José Carlos Carvalho 
e a este dinâmico Deputado Fábio Avelar, que muito nos tem 
ensinado, em nossas peregrinações políticas, e que acompanha, com 
determinação, garra e seriedade, a questão ambiental. Mas, para 
encerrar, quero prestar uma homenagem a Sérgio Luiz, a quem 
conheci pessoalmente e com quem conversei muitas vezes, nem 
sempre em tom ameno, até porque Sérgio tinha o espírito crítico de 
um jornalista. Por exemplo, quando votamos nesta Casa a primeira lei 
da pesca, o Sérgio mostrou-se cético; mas hoje temos no IEF uma 
Diretoria da Pesca e Biodiversidade, também muito bem entregue ao 
Prof. Célio, nosso companheiro em tantas lutas ambientais. Diria que 
Sérgio Luiz foi romântico, sim, Deputado Fábio Avelar; poeta e 
pescador, sim; predador, nunca; empresário e comerciante, talvez. 
Quem o conheceu, sabia de seu respeito e admiração pelos peixes e 
pelos recursos hídricos. Tive a oportunidade de ir ao restaurante 
algumas vezes, levado por Vicente Pereira, que hoje chefia o gabinete 
do Deputado Fábio Avelar, e de conversar com Sérgio Luiz, trocando 
idéias e tentando chegar a um consenso, e posso dizer que era um 
grande homem, um grande ambientalista, que muito nos ajudou, 
trazendo-nos informações e sugestões sobre a pesca, como o 
Programa Pesca Mas não Leva. Enfim, quero dizer que a Assembléia 
Legislativa faz hoje uma justa homenagem a um grande homem e, 
acima de tudo, um grande ambientalista. Muito obrigado. 

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho 
Exmo. Deputado Doutor Ronaldo; Exmo. Deputado Federal Ronaldo 

Vasconcellos, por várias legislaturas Deputado nesta Casa; Exma. 
Sra. Lúcia Helena, viúva do jornalista Sérgio Luiz, cuja memória 
gostaríamos de reverenciar neste momento, por meio da qual quero 
saudar a todos os que comparecem a esta solenidade, em que a 
Assembléia homenageia o Dia Mundial do Meio Ambiente. Saúdo as 
demais autoridades da Mesa, especialmente o Deputado Fábio 
Avelar, que apresentou o requerimento para esta solenidade, 
demonstrando, com isso, mais um gesto que representa o empenho, 
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ao lado de outros companheiros da Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, como o Deputado Doutor Ronaldo, de levar à 
frente a causa ambiental de Minas no parlamento mineiro. 

Hoje, pela manhã, acompanhando o Governador Aécio Neves, 
tivemos a oportunidade de celebrar uma série de eventos no Palácio 
das Artes, por meio dos quais estamos consubstanciando um esforço 
de mudança da administração ambiental de Minas, visando à sua 
modernização e, sobretudo, objetivando colocar a administração 
amoiental do Estado em sintonia com a nossa realidade e com os 
anseios e as aspirações dos mineiros no que diz respeito a uma 
política ambiental que assegure o desenvolvimento sustentável, como 
aqui mencionado por aqueles que nos precederam. 

Estamos convencidos de que, pouco mais de duas décadas depois 
do advento da política ambiental brasileira, lastreada na Lei no 6.938, 
de 1981, estamos vivendo, de certa forma, o fim de um ciclo da 
política ambiental brasileira, baseada no exclusivismo dos 
mecanismos de comando e controle do Estado. Definitivamente, com 
isso, não quero dizer que o Estado moderno possa prescindir dos 
seus mecanismos de comando e controle nem dizer que possa 
prescindir do exercício do poder de polícia derivado da sua 
competência constitucional. É fundamental ir além, para que, com 
associadas medidas de comando e controle, seja possível criar 
opções para o desenvolvimento sustentado do Estado; por uma razão 
relativamente óbvia, mas nem sempre percebida, porque, com o 
controle e a fiscalização, temos as condições de frear o uso predatório 
dos recursos naturais. Só isso não basta! Não basta apenas frear o 
uso predatório dos recursos naturais e a degradação do meio 
ambiente se não se trabalhar com opções de instrumentos 
econômicos que, ao lado de fiscalizar esses recursos, também sejam 
capazes de promover o uso sustentável. E uso sustentável e 
desenvolvimento sustentável são aqueles que pressupõem a proteção 
do meio ambiente e a inclusão social. 

Durante muitos anos, mesmo nos chamados anos de ouro do 
desenvolvimento brasileiro, o que realizamos, na verdade, no Brasil, 
foi um grande esforço de crescimento econômico. Não realizamos um 
grande esforço de desenvolvimento, porque não podemos chamar de 
desenvolvimento um esforço de crescimento econômico que 
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concentra renda, os meios de produção, recbncentra a propriedade 
da terra, concentra a propriedade dos meios de produção e dos 
recursos naturais. 

Quando surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável durante a 
conferência de 1992, no Rio de Janeiro, uma nova concepção de 
formulação de políticas públicas na área do meio ambiente focalizou a 
possibil.idade da conservação da natureza e da geração de renda e 
emprego para a população. 

As mudanças que foram hoje anunciadas pelo Governador Aécio 
Neves objetivam adaptar toda a estrutura governamental do Estado a 
essas novas concepções, a esses novos conceitos, para que 
possamos ter uma gestão ambiental claramente comprometida com 
resultados. Queremos vincular o licenciamento ambiental do Estado a 
metas de qualidade e, com isso, eliminar o viés, ainda cartorial, que 
assinala a gestão ambiental restrita aos procedimentos de 
licenciamento. 

Não é mais razoável imaginar uma política ambiental em que a 
licença vale por ela própria, em que a licença ambiental não 
representa um instrumento pelo qual a comunidade pode aferir se a 
qualidade ambiental do Estado está melhorando ou piorando. Isso, 
felizmente, estamos começando a mudar a partir de hoje. 

E amanhã, numa solenidade a se realizar no Palácio das Artes, às 
1 O horas, apresentaremos um novo e ambicioso programa de 
monitoramento do Estado por satélite. Estaremoi. monitorando, por 
meio de moderníssimas técnicas de sensore.:,mento remoto, o 
território mineiro, para permitir uma avaliação precisa, praticamente 
"on line", de tudo que deve merecer uma especial atenção dos órgãos 
ambientais. 

Da mesma forma estamos unificando a nossa plataforma de dados. 
Com isso, eliminamos a desarticulação e a descoordenação das 
medidas de gestão ambiental que ocorriam dentro do próprio sistema, 
na medida em que a informação ficava em arquivos estanques no IEF, 
no IGAM e na FEAM, os quais não conversavam entre si e, por essa 
razão, não criavam as oportuniqades de avaliação de conjunto, 
essencial para analisar o efeito sinérgico dos impactos ambientais de 
empreendimentos que, combinados, podem ampliar os prejuízos. 

Estamos podendo efetivar essas mudanças apenas porque, 
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seguramente, houve uma grande alteração de percepção no seio 
da sociedade. Sempre gosto de fazer justiça ao esforço que o 
parlamento mineiro vem realizando, sobretudo depois do advento da 
Constituição de 1988, que estabeleceu a competência concorrente 
como mandamento para a legislação no campo ambiental, ou seja, 
permitiu que os Estados possam legislar concorrentemente com a 
União na área de meio ambiente, de recursos naturais, de flora, fauna, 
pesca, etc. A Assembléia Legislativa de Minas foi, seguramente, o 
parlamento estadual que mais soube valer-se desse mecanismo para 
produzir no Estado uma das mais ricas legislações de normas 
estaduais específicas, algumas delas mencionadas pelo Deputado 
Federal Ronaldo Vasconcellos, que, à época, como Deputado 
Estadual, teve uma ativa participação nesse processo, e outras 
mencionadas pelo Deputado Fábio Avelar, que, ao lado dos seus 
companheiros, também tem-se empenhado para que Minas possa 
ostentar um arcabouço legal dos mais avançados, comparativamente 
aos demais Estados da Federação. 

O momento agora é de reorganizar o Estado, para dar efetividade à 
aplicação dessas leis. 

Precisamos ter uma estrutura por meio da qual as leis possam ser 
cumpridas, mas também é ilusório imaginar que vamos conseguir um 
bom grau de aplicação das leis apenas pelo esforço do Estado, do 
Governo. Todos sabemos que o Governo pode muito, mas nenhum 
Governo pode tudo. 

Boas e fundamentais transformações que ainda precisam ocorrer na 
área do meio ambiente não ocorrerão sem o engajamento da 
comunidade e o exercício de uma cidadania ecológica, que reflita uma 
nova relação do homem com a natureza. 

Estamos iniciando um novo milênio, e essa questão felizmente se 
torna cada vez mais visível, na medida em que uma nova percepção 
começa a tomar conta da sociedade, sobretudo a sociedade ocidental, 
em relação ao meio ambiente. 

Nessas reflexões, nessas novas posturas, a sociedade mobilizada 
começa a sepultar alguns mitos milenares da nossa civilização no 
mundo ocidental. Um desses mitos está relacionado à 
inesgotabilidade dos recursos da natureza, sobretudo em países com 
dimensão continental e vasta e abundante riqueza de recursos 
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naturais como o Brasil. Fomos criados com o falso mito da 
inesgotabilidade dos recursos da natureza e a causa principal desse 
falso conceito é a cultura de desperdício que toma conta das 
sociedades industriais. 

Isso significa que, além de investimentos públicos e da necessidade 
de cobrar novas posturas do Governo - e isso é necessário em todos 
os níveis, federal, estadual e municipal -, muitos dos problemas 
ambientais só serão completamente resolvidos com a mudança de 
compqrtamento da sociedade e com a mudança de atitudes dos 
cidadãos. 

Essa é a reflexão que estamos procuràndo realizar neste 5/6/2003. 
É evidente que ao lado dessa nova percepção e dessas mudanças, 
teremos também que refazer outros velhos e falsos conceitos do 
passado, também muito difundidos na civilização do Ocidente. Esse 
outro falso conceito está relacionado ao egocentrismo que caracteriza 
as relações do homem com a natureza ao definir que o homem exerce 
uma espécie de hegemonia na sua relação com o meio ambiente. 

Nada mais falso. O homem não é capaz de sobreviver sem os 
demais seres vivos e o meio físico que o cerca. Se não é capaz de 
fazê-lo dessa forma não podemos continuar uma hegemonia que dá 
ao homem o poder de destruir os recursos naturais. Isso significa 
também mudança de comportamento. 

Estamos absolutamente convencidos de que essa nova percepção 
que vai tomando conta da sociedade em todos os níveis vai produzir 
as mudanças necessárias ao lado de novas atitudes também dos 
Governos, para que seja possível alcançar a meta do 
desenvolvimento sustentável. Essa situação é particularmente 
importante em Minas Gerais, que pelas suas peculiaridades, pela sua 
diversidade fitogeográfica, pela sua diversidade biológica é 
praticamente um Estado síntese da Federação brasileira. 

Com exceção da floresta Amazônica, praticamente todos os demais 
biomas brasileiros ocorrem em Minas. Temos caatinga, cerrado, mata 
atlântica, a ocorrência de mata de araucária do Sul, que penetra no 
extremo Sul de Minas Gerais, os campos de altitudes, que são 
praticamente endêmicos em Minas, e os campos rupestres. 

Ao mesmo tempo, somos o Estado que detém papel fundamental no 
contexto da Federação em relação aos recursos hídricos. Com 
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exceção da bacia Amazônica, praticamente todas as grandes 
bacias hidrográficas brasileiras nascem em Minas Gerais. Nascem em 
Minas o São Francisco, que, ao chegar ao Atlântico, carrega 70% das 
águas nascidas em território mineiro; os rios Doce, Paranaíba e 
Grande, que formam o rio Paraná e, depois, a bacia do Prata, 
fundamental no processo de integração da América do Sul, 
principalmente no Cone Sul; o rio Jequitinhonha e os principais 
tributários do rio Paraíba do Sul: Paraibuna, Pombo e Muriaé. 
, Ontem tive oportunidade de participar do Fórum Nacional das 
Aguas, em Poços de Caldas. Na região do extremo Sul de Minas 
compartilhamos a bacia, que serve São Paulo, do Mogi Pardo e a do 
Piracicaba. Poucos dão-se conta - analisamos as grandes bacias - de 
que a região de Camanducaia e Extrema contribui com 30% da água 
do sistema de cantarei ras que abastece a cidade de São Paulo. São 
águas de Minas. É essa a responsabilidade com que temos de tratar 
as questões ambientais em Minas, não apenas porque são 
fundamentais para nós, mas porque temos a responsabilidade de 
proteger nosso patrimônio natural. 

Estou convencido de que, a partir de Minas, em um esforço que une 
o Governo do Estado, municípios, entidades de classe do setor 
privado e organizações ambientalistas não governamentais 
conseguiremos mudar o modelo de desenvolvimento. Temos de 
entender que para que haja desenvolvimento sustentável é 
fundamental que haja desenvolvimento. O que queremos com a 
inclusão da sustentabi /idade é mudar a visão de desenvolvimento 
predatório, autofágico, que acaba destruindo as bases da 
prosperidade futura da Nação. 

Quando o Deputado Ronaldo Vasconcelos falou sobre o debate 
quase dialético com relação à criação da Secretaria de Meio Ambiente 
e incluiu no nome da Secretaria a nomenclatura "desenvolvimento 
sustentável" é porque estávamos querendo assinalar claramente a 
palavra "sustentável", como objetivo para mudar a qualidade de 
desenvolvimento do Estado, tornando possível assegurar o bem-estar 
da nossa população. Porém não é possível imaginar o conceito de 
bem-estar sem meio ambiente protegido. Não pode haver bem-estar 
sem qualidade de vida, e não existe qualidade de vida sem meio 
ambiente protegido. 
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Por isso saúdo a Assembléia Legislativa, na pessoa do Deputado 

Fábio Avelar, pela feliz iniciativa deste encontro, que nos deu mais 
uma oportunidade de debater tema tão importante. Agradeço ao caro 
Deputado Doutor Ronaldo, com quem estive recentemente em Sete 
Lagoas, conhecendo iniciativas importantes rumo ao desenvolvimento 
sustentável do Estado. Há dez anos acontecia, em Minas, 
extraordinário debate sobre os problemas ambientais causados pela 
Siderurgia Carvão Vegetal. É preciso reconhecer que alguns 
problemas ainda existem, mas são infinitamente menores do que os 
que tínhamos há dez anos. Quando esta Casa debatia a primeira 
versão da lei florestal de 1991, a Siderurgia Carvão Vegetal, em 
Minas, consumia 85% de carvão das florestas nativas. 

Graças a essa lei e aos esforços realizados pelo setor privado, hoje 
esse índice inverteu-se e representa 90% de florestas plantadas, com 
a finalidade de dar um suprimento sustentável. E também os primeiros 
filtros de contenção de controle da poluição de armazenamento de 
material particulado já estão sendo construídos em Sete Lagoas e 
Divinópolis, fazendo com que, em alguns meses, possamos tirar da 
atmosfera dessas cidades em torno de 20t de material particulado por 
dia, por cada forno que operava na siderurgia dessas regiões. Isso é 
desenvolvimento sustentável. É assim que queremos trabalhar a 
questão ambiental em Minas, e, para isso, é fundamental 
continuarmos contando com o apoio, sempre fundamental, desta Casa 
e da comunidade mineira, das suas lideranças e de cada um de 
nossos cidadãos, porque precisamos exercer uma cidadania que, 
além de ser uma cidadania política, classicamente assim definida, 
também possa ser uma cidadania ecológica, que pressupõe um novo 
conceito nas nossas relações com a natureza. Muito obrigado. 

Entrega de Placa 
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento, o Deputado 

Doutor Ronaldo, representando o Presidente da Assembléia, 
Deputado Mauri Torres, fará a entrega à Sra. Lúcia Helena, viúva do 
jornalista Sérgio Luiz, de placa alusiva a esta homenagem, que 
contém os seguintes dizeres: "A preservação do meio ambiente é uma 
prioridade para a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
Garantir a qualidade de vida e as condições de sobrevivência para as 
futuras gerações, por meio do desenvolvimento sustentável, é o 
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objetivo de programas, ações e leis desta Casa, elaborados com a 
participação dos cidadãos mineiros. No Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o Legislativo mineiro presta uma homenagem póstuma ao 
jornalista Sérgio Luiz Bittencourt, símbolo da luta pelo respeito à 
natureza em Minas". 

- Procede-se à entrega da placa. 
O locutor - O Deputado Doutor Ronaldo, que preside esta 

solenidade, na qualidade de Vice-Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente desta Assembléia, gostaria de aproveitar a oportunidade 
para divulgar a realização do Seminário Nacional Barragens de 
Rejeites - Segurança e Riscos, que será realizado na FIEMG, na Av. 
do Contorno, 4.520, em Belo Horizonte, nos dias 3 e 4 de julho, que, 
entre outros temas, abordará a situação atual das barragens de 
rejeites, licenciamento ambiental, tecnologias para projetos e 
operação de barragens. 

O Sr. Presidente - Antes de encerrar esta solenidade, gostaria de 
deixar uma pergunta feita em uma das nossas reuniões da Comissão 
de Meio Ambiente, nesta semana. Uma Vereadora de ljaci, local perto 
de Lavras, em uma reunião até bem concorrida, perguntou para todos 
de que cor era o meio ambiente que cada pessoa imaginava. Deixo 
essa pergunta para vocês: de qual cor é o meio ambiente de cada um 
de nós? Todos pensaram na palavra "verde". Deixo, então, essa 
pergunta. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos 

demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença e, 
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 6, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
, CONSTITUIÇÃO N° 24/2003, EM 21/5/2003 
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Maria José Haueisen, Ana Maria e Arlen Santiago, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Gil 
Pereira. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria 
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José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Arlen Santiago, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da 
Comissão. Com a palavra, o Deputado Gil Pereira apresenta 
requerimento em que solicita seja realizada reunião com convidados a 
fim de obter subsídios para elucidação da matéria a ser apreciada. 
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Ana Maria - Paulo Piau - Sidinho 

do Ferrotaco. 
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 29/5/2003 
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Durval Ângelo, Gilberto 
Abramo, Gustavo Valadares, Leonardo Moreira, Paulo Piau e Weliton 
Prado, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Paulo Cesar. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei 
Complementar nos 26 e 30/2003 e Projetos de Lei nos 717 e 718/2003 
(Deputado Ermano Batista); Projetos de Lei Complementar nos 28 e 
29/2003 (Deputado Gustavo Valadares); Projetos de Lei nos 719 e 
720/2003 (Deputado Gilberto Abramo); 716, 738/2003 e Projeto de Lei 
Complementar no 27/2003 (Deputado Paulo Piau); Projetos de Lei n°s 
739 a ~41/2003 (Deputado Leonardo Moreira); 723/2003 (Deputado 
Durval Angelo); e 722/2003 e Projeto de Lei Complementar no 25/2003 
(Deputado Sebastião Navarro Vieira). Passa-se à 1 a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
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propos1çoes sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente 
informa que continua em discussão o parecer do relator, Deputado 
Gilberto Abramo, sobre o Projeto de Lei Complementar no 7/2003. O 
Deputado Durval Ângelo apresenta requerimento solicitando o 
adiamento de discussão do referido projeto. Submetido a votação, é 
aprovado o requerimento. Os Projetos de Lei nos 173, 226 e 587/2003 
são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento, 
respectivamente, dos Deputados Durval Ângelo, Roberto Carvalho e 
Paulo Cesar; e os Projetos de Lei n°s 407 e 412/2003, a pedido do 
Deputado Gustavo Valadares. Os Projetos de Lei n°s 27 e 638/2003 
também são retirados de pauta, atendendo-se a requerimento do 
Deputado Leonardo Moreira. O Projeto de Lei no 482/2003 é retirada 
da pauta por não cumprir os pressupostos regimentais. O Presidente 
informa que continua em discussão o parecer do relator, Deputado 
Leonardo Moreira, sobre o Projeto de Lei n° 145/2003, no 1 o turno. O 
Deputado Ermano Batista apresenta voto em separado concluindo 
pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade da 
referida matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o voto 
em separado do Deputado Ermano Batista, ficando prejudicado o 
parecer do relator, Deputado Leonardo Moreira. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade, no 1 o turno, 
dos Projetos de Lei n°s 264/2003 na forma do Substitutivo no 1 
(relator: Deputado Weliton Prado); 19/2003 na forma do Substitutivo no 
1 (relator: Deputado Ermano Batista); 337 com as Emendas n°S 1 e 2 
e 385/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Paulo 
Piau); 423/2003 com a Emenda no 1 e 411/2003 na forma do 
Substitutivo no 1 (relator: Deputado Durval Ângelo); 365/2003 (relator: 
Deputado Leonardo Moreira); 370/2003 com as Emendas nos 1 a 5 e 
513/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo, o primeiro em virtude de 
redistribuição). Após discussão e votação, são aprovados os 
pareceres pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade, no 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 
15/2003 ( relator: Deputado Ermano Batista); dos Projetos de Lei nos 
192/2003 (relator: Deputado Paulo Piau); 200, 351 e 500/2003 (relator: 
Deputado Gustavo Valadares); 435/2003 (relator: Deputado Gilberto 
Abramo). Nesse momento, a Presidência registra a presença do 
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Deputado Célio Moreira, o qual substitui o Deputado Leonardo 
Moreira, por indicação da Liderança do PL. Na fase de discussão do 
parecer do relator, Deputado Ermano Batista, que conclui pela 
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do 
Projeto de Lei no 180/2003, no 1 o turno, o Presidente defere o pedido 
de vista do Deputado Célio Moreira. O parecer sobre o Projeto de Lei 
n° 124/2003, no 1 o turno, deixa de ser apreciado em virtude de 
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Gustavo 
Valadares. Os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 263, 266, 299 e 
603/2003, no 1 o turno, deixam de ser apreciados em virtude de 
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Gilberto 
Abramo, em virtude de redistribuição. Os Projetos de Lei nos 183 e 
205/2003 também deixam de ser apreciados em virtude de solicitação 
de prazo regimental pelo relator, Deputado Ermano Batista. O relator 
do Projeto de Lei n° 132/2003, Deputado Ermano Batista, solicita a 
distribuição de avulso do parecer. 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, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que 
concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade 
dos Projetos de Lei n°s 654, 670, 688 e 690/2003 (relator: Deputado 
Sebastião Navarro Vieira); e 661/2003 (relator: Deputado Leonardo 
Moreira). Passa-se 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 Paulo Piau solicitando 
que a Mesa da Assembléia tome as devidas providências e apure as 
denúncias que são apresentadas pela imprensa e por parlamentares, 
conforme documento em anexo. 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 junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo - Durval 

Ângelo - Paulo Piau - Gustavo Valadares. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS TITULARES 

DAS SEGUINTES ENTIDADES: RURALMINAS, IMA, ITERE IDENE, 
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EM 29/4/2003 

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
lvair Nogueira, Luiz Humberto Carneiro e Paulo Piau, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio, Doutor Viana e José Henrique. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a proceder à argüição pública do Sr. Altino 
Rodrigues Neto, Diretor-Geral do IMA e, se possível, a apreciar o 
parecer. Registra-se a presença dos Srs. Pedro L. R. Hartung, Diretor 
Técnico do IMA, Paulo Renato Couto de Carvalho, Assessor de 
Imprensa do IMA, e Hélio R. Bacelete. A Presidência concede a 
palavra ao Sr. Altino Rodrigues Neto, para que faça uma explanação 
sobre suas experiências acadêmicas. Nesse momento, comparece o 
Deputado Jayro Lessa, que assume a Presidência e passa a palavra 
ao Deputado lvair Nogueira, para que proceda à argüição do 
candidato. Também fazem uso da palavra os Deputados Luiz 
Humberto Carneiro, Paulo Piau, José Henrique e Doutor Viana. 
Encerrada a arguição, o Presidente suspende a reunião por 5 minutos 
para a despedida do argüido. Reabertos os trabalhos, a Presidência 
passa a palavra ao relator, Deputado lvair l\!',_;1ueira, que emite 
parecer que conclui pela aprovação da indicu..,.áo do Sr. Altino 
Rodrigues Neto para Diretor-Geral do IMA. Colocado em discussão, é 
aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 2003. 
A Jayro Lessa, Presidente - lvair Nogueira - Paulo Piau - Durval 
Angelo - Luiz Humberto Carneiro. 

ATA DA 1a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE 

. DIREITOS HUMANOS, EM 30/4/2003 
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira e Ana Maria, membros da Comissão do Trabalho, da 
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Previdência e da Ação Social; Durval Ângelo, Roberto Ramos, 
Célio Moreira e Mauro Lobo, membros da Comissão de Direitos 
Humanos. Está presente, também, a Deputada Jô Moraes. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara 
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da 
primeira reunião das Comissões. A Presidência informa que a reunião 
se destina a obter esclarecimentos sobre a demissão do ex-
metalúrgico da Fiat do Brasil, Sr. Juarez da Silva Chaves, ocorrida no 
mês de dezembro de 2002, e registra a presença dos Srs. Adauto de 
Oliveira Duarte, Gerente de Relações Trabalhistas da Fiat 
Automóveis; Marcelino Orozimbo da Rocha, Presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Betim, Igarapé e Bicas; Juarez da Silva Chaves, 
ex-metalúrgico da Fiat do Brasil, e Júnia Mara de Souza Chaves. O 
Presidente passa a palavra ao Deputado Durval Ângelo, autor do 
requerimento que motivou a reunião, para as suas considerações 
iniciais. Após a exposição dos convidados, passa-se à fase de 
debates, conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado Célio 
Moreira passa a Presidência ao Deputado Durval Ângelo e apresenta 
requerimento em que solicita seja encaminhada ao Congresso 
Nacional moção de apoio à aprovação do decreto legislativo que 
ratifica tratado internacional, assinado no âmbito da Organização 
Internacional do Trabalho, que proíbe a demissão sem justa causa e 
obriga o empregador, em caso de demissão, a justificá-la. Colocado 
em votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo os trabalhos e 
cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de junho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Roberto Ramos. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
, CONSTITUIÇÃO N° 10/2003, EM 21/5/2003 
As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bonifácio Mourão, Sargento Rodrigues, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro 
Silva e Durval Ângelo, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Leonídio Bouças. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta 
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a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar o parecer do relator, que deixa de ser apreciado em virtude 
de solicitação de prazo regimental pelo Deputado Célio Moreira. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Elmiro Nascimento - Célio Moreira -

Ricardo Duarte. 
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 28/5/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Chico Simões, Gil Pereira, lrani Barbosa, José 
Henrique, Sebastião Helvécio e Sidinho do Ferrotaco (substituindo 
este ao Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do PL), 
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 Gil Pereira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. Fuad Noman, Secretário da 
Fazenda; Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de Contas; 
lldeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da CEF; José Pereira 
da Silva, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de 
Assistência Social, e Ruy Soares Leal, Gerente da Filial I- GIDUR-BH 
- da CEF, publicados no "Diário do Legislativo" de 22/5/2003. Em 
seguida, a Presidência informa que o prazo para o recebimento de 
emendas ao Projeto de Lei n° 715/2003 se estenderá até o dia 
16/6/2003. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei no 
715/2003, em turno único, para o qual designou como relator o 
Deputado Sebastião Helvécio. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
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proposições sujeitas à apreciação do Plerlário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei nos 44/2003 na forma do 
Substitutivo no 2, da Comissão de Saúde; e 147/2003 na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado José Henrique). Na fase de discussão do parecer do relator, 
Deputado Gil Pereira, que conclui pela rejeição do Projeto de Lei no 
93/2003 no 1 o turno, é adiada a discussão, atendendo-se a 
requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, aprovado pela 
Comissão. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a 
votação, é aprovado requerimento do Deputado Jayro Lessa, em que 
solicita seja convidado o Secretário da Fazenda para esclarecer 
dúvidas quanto aos projetos da reforma tributária do Estado. É lido o 
parecer do Deputado José Henrique sobre o requerimento do 
Deputado Jayro Lessa que propõe modificações no Regimento Interno 
quanto ao processo de prestação de contas do Governador do 
Estado. O parecer conclui pela aprovação do requerimento na forma 
do Substitutivo no 1, apresentado pelo relator. A votação do parecer é 
adiada, atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastião 
Helvécio, aprovado pela Comissão. É apresentado requerimento do 
Deputado lrani Barbosa em que solicita informações sobre o Decreto 
no 43.284, e o Presidente designa o Deputado Gil Pereira para 
proceder a estudos sobre a proposição. Cump 1ila a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença JOS 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 junho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa - Sebastião Helvécio - Gil 

Pereira - José Henrique - Jayro Lessa. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 28/5/2003 
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Maria José Haueisen, Doutor Ron?ldo, Fábio Avelar e Márcio Passos, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Carlos Pimenta, Domingos Sávio, Durval Ângelo, Paulo 
Cesar, Paulo Piau e Rogério Correia. Havendo número regimental, a 
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Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A seguir, a Presidência suspende a reunião para aguardar 
a chegada do expositor. Reabertos os trabalhos, informa que a 
reunião se destina a ouvir o Sr. José Fritsch, Ministro da Secretaria 
Especial da Aqüicultura e Pesca, que irá expor as políticas públicas a 
serem empreendidas por essa Secretaria. Passa-se à 3a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da 
Deputada Maria José Haueisen, em que pede seja solicitada ao 
Governador do Estado a regulamentação da Lei n° 14.181, de 
17/1/2002, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora 
aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado 
e dá outras providências. A seguir, a Presidência registra a presença 
dos Srs. Raimundo Ferreira Marques, Presidente da Federação dos 
P-escadores de Minas Gerais; José Silva Soares, Presidente da 
EMATER-MG; João Magno, Deputado Federal; Pedro Melo, 
Presidente da Colônia de Pescadores de Pirapora; e da Sra. 
Raimunda Carvalho Campos, Assessora Jurídica da Federação dos 
Pescadores Profissionais de Minas Gerais. Na condição de autora do 
requerimento que motivou a reunião, a Presidente tece suas 
considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos Deputados 
presentes e aos convidados para que façam suas exposições. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 2003. 
Doutor Ronaldo, Presidente - Fábio Avelar. 

ATA DA 1 oa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM 
29/5/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Doutor Viana, João Bittar e Neider 
Moreira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
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também, os Deputados Jô Moraes, Leonardo Quintão e Maria. -
Tereza Lara. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ricardo Duarte, 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 debater a precariedade no atendimento dos 
serviços de saúde de urgência e de emergência na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: da Deputada Elbe Brandão, Secretária 
para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do 
Norte de Minas, solicitando sejam formulados votos de congratulações 
com o Deputado Gustavo Valadares, a Deputada Cecília Ferramenta, 
o Prefeito Chico Ferramenta e a Diretoria da CENIBRA, Pela 
implementação de projetos voltados para a área social, no Vale do 
Aço; do Vereador Antônio Augusto Pereira, Presidente da Cârnara 
Municipal de Muriaé, ·encaminhando representação de autoria da 
Vereadora Zélia Couri em que solicita sejam tomadas medidas 
urgentes para viabilização da inclusão dos usuários facultativos na 
assistência à saúde - IPSEMG; do Sindicato dos Médicos do Estado 
de Minas Gerais solicitando que seja revisto com o Deputado Gustavo 
Valadares o seu parecer favorável à utilização do amianto, 
contrariando uma decisão anterior da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, que já havia aprovado parecer sobre a constitucionalidade da 
proibição desse produto em nosso Estado, constituindo retrocesso na 
proteção da saúde de nosso povo; do Fórum Mineiro de Saúde Mental 
convidando para reunião mensal, que será realizada no auditório da 
Coordenadoria de Direito Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo 
Horizonte, em 7/6/2003; do Sr. Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 
convidando o Presidente ou representante da Comissão para 
participar de reunião da Câmara Técnica de Saneamento, em 
29/5/2003, às 14h30min, na Sala de Reunião do Conselho, para 
discussão da seguinte pauta: restaurante popular e organização do 
seminário sobre o idoso e o adolescente. A Presidência destina essa 
parte da reunião a ouvir os seguintes convidados: Srs. José Maria 
Borges, Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde, representando 
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o Secretário de Estado da Saúde; Helvécio Miranda Magalhães 
Júnior, Secretário Municipal da Saúde de Belo Horizonte; Flávio 
Moreira Matos, Secretário Municipal da Saúde de Betim; Sra. Raquel 
Von Sucre, Secretária Municipal da Saúde de Contagem; Srs. Evariste 
Garcia, representando o Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
de Belo Horizonte; Charles Simão Filho, Diretor do Hospital João 
XXIII; Getúlio Ferreira de Moraes, Diretor do Sindicato dos 
Trabalhadores da Saúde de Betim, Igarapé e Esmeraldas; Ricardo 
Castanheira Pimenta Figueiredo, Diretor-Geral do Hospital das 
Clínicas da UFMG; Dr. Marcos Barato Viana, Vice-Reitor da UFMG, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede 
a palavra as Deputadas Jô Moraes e Maria Tereza Lara, autoras do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, pela ordem 
acima mencionada, para que façam suas exposições. A Presidência 
registra a presença das seguintes autoridades: Edson Von Sucre, 
Secretário Adjunto Municipal da Saúde de Contagem; Maria do Carmo 
Barros, representante da Sociedade Mineira de Pediatria; Sérgio 
Bruno Zech Coelho, Diretor da Fundação Educacional Lucas Machado 
- FELUMA -; Fábio Botelho de Carvalho, Diretor-Geral do Hospital São 
José; Robson Ângelo, do Hospital da Baleia, Domingos Sávio de 
Oliveira, do Hospital da Baleia; Atos de Carvalho, da Diretoria 
Metropolitana de Saúde; das Sras. Débora Marques Tavares, Diretora 
Adjunta Metropolitana de Saúde; Berenice de Freitas, Coordenadora 
do Sindicato de Saúde de Betim; dos Srs. Euler Borja, Diretor-
Presidente do Hospital Evangélico; Ademir Tadeu de Oliveira, Diretor-
Geral do Hospital Regional de Betim; Porfírio Andrade, representando 
o Sr. Carlos Mosconi, da FHEMIG; Vereador João Cruz, da Câmara 
Municipal de Betim; Vereador Carlos Magno Freitas, da Câmara 
Municipal de Contagem; Antônio Guimarães Filho, Coordenador de 
Urgência e Emergência da FHEMIG; e da Vereadora Letícia da 
Penha, da Câmara Municipal de Contagem. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, com os seguintes convidados: Sras. 
Terezinha dos Santos e Cristiane Moraes, Srs. Carlos Magno Freitas e 
Oswaldo Tolentino, Sra. Maria Cecília Rajão, Srs. Arthur J. de Souza, 
Sras. Débora Marques Tavares e Efigênia Xavier, Berenice, Srs. João 
da Cruz e Fábio Botelho, conforme consta nas notas taquigráficas. 
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Cumprida a finalidade da reun1ao, a Presidência agradece a 
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 4/6/2003, às 
14h30min, no Plenarinho IV, com a finalidade de se apreciarem as 
matérias constantes na pauta, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Viana - Neider 

Moreira. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

TRIBUNAL DE CONTAS, EM 3/6/2003 
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sebastião Navarro Vieira, Fábio Avelar, Antônio Carlos Andrada e 
José Henrique, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, o Deputado Olinto Godinho. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, 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 tratar de 
assuntos de interesse da Comissão. O Deputado Antônio Carlos 
Andrada, com a palavra, apresenta um relatório contendo as análises 
preliminares da documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais. Na fase de discussão e votação de 
proposições da Comissão, o Deputado Antônio Carlos Andrada 
apresenta requerimento em que solicita seja enviado convite à Sra. 
Raquel de Oliveira Miranda Simões, Diretora-Geral do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, para que compareça a reunião da 
Comissão para prestar alguns esclarecimentos. O Deputado Olinto 
Godinho apresenta requerimento em que solicita seja feita uma visita 
técnica da Comissão ao Tribunal de Contas dos Municípios e ao 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás, com o objetivo de colher 
subsídios sobre o funcionamento deles. Submetidos a votação, são os 
requerimentos aprovados. O Presidente informa que o inteiro teor da 
reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Fábio Avelar - Antônio Carlos 

Andrada - José Henrique. 
ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 3/6/2003 
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira e André Quintão e a Deputada Ana Maria, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a debater a decisão da CEMIG de 
alterar os critérios de concessão de donativo para as instituições 
classificadas como de utilidade pública no Estado; o reassentamento 
das famílias que moram na área de servidão da torre da CEMIG, na 
Rua Joana Lopes dos Santos, no bairro Petrópolis; e a apreciar a 
matéria constante da pauta. A seguir, comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Antônio Campos de Abreu, 
Diretor-Vice-Presidente da Federação Nacional de Educação e 
Integração dos Surdos, publicado no "Diário do Legislativo" de 
29/5/2003; e Aguinaldo Diniz Filho, Diretor-Presidente da Cia. de 
Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, justificando sua ausência na 
audiência pública do próximo dia 5 de junho, em Sete Lagoas. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 
411/2003, no 1° turno, e 688/2003 (Deputado André Quintão); 
654/2003 (Deputada Marília Campos); 670, 690/2003 (Deputado 
Pinduca Ferreira) e avoca a si a relataria dos Projetos de Lei nos 365 e 
661/2003. A Presidência registra a presença dos Srs. Euler Silva, 
Secretário de Serviços Urbanos do Barreiro; Walmir Anselmo de 
Mattos, Gerente de Projetos Especiais da Secretaria Municipal da 
Coordenação de Gestão Regional do Barreiro; Patrícia de Castro 
Batista, Gerente Executiva da Secretaria Municipal de Habitação de 
Belo Horizonte; Heloísa Carvalho, Chefe de Gabinete da 
Procuradoria-Geral do município; Tarcísio Andrade Neves, Engenheiro 
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de Relacionamento Comercial da CEMIG, os quais são convidados 
a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento 
que motivou a reunião, tece considerações iniciais e, em seguida, 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas 
notas taquigráficas. O Deputado Célio Moreira suspende a reunião por 
alguns instantes para a despedida dos convidados e dos participantes. 
Reabertos os trabalhos, passa-se à 1 a 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 na forma do 
Substitutivo no 1, apresentado . pela Comissão de Constituição e 
Justiça, no 1 o turno, do Projeto de Lei no 119/2003 (relator: Deputado 
André Quintão). 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, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
nos 283/2003 com a Emenda no 1 (relatora: Deputada Marília 
Campos); 396, 436/2003 (relatora: Deputada Ana Maria); 468/2003 
com a Emenda n°1 (relator: Deputado André Quintão) e 572/2003 
(relator: Deputado Célio Moreira). Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 689, 692, 706 e 
708/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Presidente 
deixa de receber o requerimento do Deputado Fábio Avelar em que 
solicita seja realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei 
no 668/2003, por se tratar de matéria prejudicada. 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 junho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Marília Campos - Doutor Ronaldo. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, EM 4/6/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Doutor Viana e Neider Moreira, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
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Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência solicita ao Deputado Neider Moreira que leia a seguinte 
correspondência: ofícios do IPSEMG reportando ao Ofício n° 
1.006/2003, em resposta ao Requerimento n° 244, do Deputado 
Neider Moreira, e da Secretaria de Estado da Saúde encaminhando 
detalhamento do Programa de Fortalecimento e Melhoria da 
Qualidade dos Hospitais do SUS-MG - módulo Pólos Macrorregionais. 
O Presidente designa o Deputado Fahim Sawan como relator do 
Projeto de Lei no 174/2003, no 1° turno. Passa-se à 2a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e a votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
nos 357/2003 (relator: Deputado Neider Moreira); 364/2003 (relator: 
Deputado Doutor Viana); 427/2003 com a Emenda no 1 (relator: 
Deputado João Bittar). Submetidos a votação, cada um por sua vez, 
são aprovados os Requerimentos nos 722, 725, 749, 750 e 777/2003. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 76, 228 e 248/2003. Passa-se 
à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. O Presidente submete a votação 
requerimentos do Deputado Neider Moreira em que solicita audiência 
pública da Comissão para debater matéria contida na Portaria no 
1.318, de 23/7/2002, do Ministério da Saúde, com os convidados que 
menciona; do Deputado Neider Moreira em que solicita a retirada d~ 
pauta de requerimento do Deputado Chico Simões relativo a 
suspensão de novos contratos na FHEMIG, para exame da 
consultoria; do Deputado Biel Rocha em que solicita audiência pública 
da Comissão, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, com a finalidade de discutirem projeto de lei em 
tramitação sobre a construção, a instalação, a localização e a 
operação de estação de rádio-base de telecomunicações no Estado, 
com os convidados que menciona; do Deputado Doutor Viana (com 
emenda do Deputado Neider Moreira) em que solicita seja formulada 
consulta ao Secretário de Estado da Saúde sobre avaliação dos 
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danos causados à saúde humana, na região de Cataguases, após 
o acidente ambiental decorrente do vazamento de resíduos químicas 
da Indústria Cataguazes de Papel (se nenhuma análise tiver sido feita 
requer sua imediata realização e, constatados riscos à saúde, reque; 
seja realizada reunião da Comissão com técnicos responsáveis para a 
discussão urgente de medidas de prevenção e tratamento). 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 trabalhas. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Viana - João 

Bittar- Neider Moreira. 
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 5/6/2003 
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sebastião Navarro Vieira, Gustavo Valadares, Paulo Piau, Gilberto 
Abramo e Durval Ângelo, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente acusa 0 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 752, 767 e 768/2003 
(Deputado Paulo Piau); 744 e 765/2003 (Deputado Ermano Batista); 
755/2003 (Deputado Gustavo Valadares); 754 e 762/2003 (Deputado 
Durval Ângelo); 743, 753, 757 e 758/2003 (Deputado Leonardo 
Moreira); 721, 742, 756, 759 a 761, 763 e 766/2003 (Deputado 
Sebastião Navarro Vieira). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa 
que continuam em discussão, no 1 o turno, os pareceres sobre o 
Projeto de Lei Complementar no 7/2003 (relator: Deputado Gilberto 
Abramo) e os Projetos de Lei nos 173/2003 (relator: Deputado Gustavo 
Valadares); 180 e 226/2003 (relator: Deputado Ermano Batista), que 
concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade das 
referidas matérias. Após discussão e votação, são aprovados, cada 
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um por sua vez, o~ pareceres, registrandd-se o voto contrário do 
Deputado Durval Angelo aos pareceres sobre o Projeto de Lei n° 
173/2003 e o Projeto de Lei Complementar no 7/2003. Após discussão 
e votação, são aprovados os pareceres pela constitucionalidade 
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nos 86/2003 na forma d~ 
Substitutivo no 1 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira, em 
virtude. de redistribuição); e 87/2003 na forma do Substitutivo no 1 
(relator: Deputado Paulo Piau, em virtude de redistribuição). Os 
Projetos de Lei n°s 124 e 474/2003 são retirados da pauta, 
atendendo-se a requerimento do Deputado Paulo Piau, aprovado pela 
Comissão. Os Projetos de Lei n° 183 e 620/2003 também são 
retirados da pauta, atendendo-se, respectivamente, a requerimentos 
dos Deputados Durval Ângelo e Gilberto Abramo. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade 
e antijuridicidade do Projeto de Lei n° 132/2003 (relator: Deputado 
Ermano Batista). O Deputado Durval Ângelo apresenta requerimentos 
em que solicita seja realizada audiência pública para discutir os 
Projetos de Lei Complementar nos 26 e 28/2003, do Governador do 
Estado. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
os requerimentos. Os demais projetos da pauta deixam de ser 
apreciados por falta de quórum. Nada mais havendo a ser tratado, 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, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista - Durval 

Ângelo - Gilberto Abramo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 312/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela 
pretende declarar de utilidade púb!ica a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Capitólio- APAE -,com sede naquele município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
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deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Capitólio é uma sociedade civil, filantrópica, de car~ter 

cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos, com dura.ção 
indeterminada, que tem como objetivo principal e estatutário promover 
no âmbito municipal o ajustamento e o bem-estar dos excepciona.is. 
Dessa forma, promove a realização de 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, se propõe a cooperar com as 
instituições empenhadas na educação, no desenvolvimento e na 
integração social do excepcional, auxiliando na criação de 
cooperativas, de escolas especializadas, oficinas pedagógicas, 
classes especiais e seções especializadas, criando centros de 
profissionalização para o excepcional. 

Cabe ressaltar que a APAE de Capitólio 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 no 312/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 333/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Sargento 

Rodrigues, objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica 
Marcos Joele, com sede no Município de Passos. 

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

Fundamentação 
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A Loja Maçônica a que se refere o projeto de lei em comento é 
sociedade civil de caráter beneficente e assistencial, que enfatiza a 
promoção humana. É relevante mencionar que ela coordena obras e 
movimentos educativos, culturais e filantrópicos, norteada pelos 
tradicionais princípios da maçonaria universal. 

Ern virtude da natureza eminentemente social da entidade, 
entendemos que a pretensão de se lhe conceder o título declaratório 
de utilidade pública é justa e oportuna. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

333/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 401/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em 

questão pretende declarar de utilidade pública a Creche Pequeno 
Cidadão, com sede no Município de Governador Valadares. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição de Justiça, 
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e vem agora a esta Comissão para 
deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 1 03, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Creche Pequeno Cidadão, fundada em 19/12/97, é uma sociedade 

civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, que tem como 
objetivo precípuo prestar assistência socioeducativa a crianças de O a 
6 anos, sem discriminação de raça, cor, sexo ou religião, 
assegurando-lhes melhores condições de desenvolvimento na 
infância. O atendimento será dado também às famílias, com 
orientação sobre o aleitamento materno, vacinação, desnutrição e 
sexualidade, entre outros esclarecimentos. 

Tendo em vista o que foi apresentado, podemos considerar a 
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referida Creche perfeitamente habilitada ' a receber o título d~ 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeta de 

Lei no 401/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 444/2o03 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela 

visa declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Irmã Dulce, 
com sede no Município de lpatinga. 

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, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Creche Comunitária Irmã Dulce é uma entidade civil sem fins 

lucrativos, de natureza filantrópica e educacional, fundada em 1993, 
que tem por finalidade a promoção da educação de crianças com 
vistas a evitar sua marginalização no futuro. 

Os serviços prestados por essa entidade visam ~ melhorar não Só a 
qualidade de vida das crianças carentes, mas t<..tmbém de todas as 
pessoas que a procuram. 

Pelo trabalho efetivo de educação gratuita e de apoio à comunidade, 
julgamos conveniente a concessão à entidade do título declaratório de 
utilidade pública. 

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

444/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Marília Campos, relatora. . 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 453/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei 

em tela visa a declarar de utilidade pública o Grupo da 3a Idade Arte 
de Envelhecer, com sede no Município de Sacramento. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a 
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Compete agora ao presente orgao colegiado deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme indica o seu nome, a mencionada entidade tem por 

finalidade precípua promover a prática de atividades recreativas e 
socioeducativas para todos os idosos sacramentanos, defendendo os 
interesses individuais e coletivos de seus membros. 

Atendo-se a princípios que regulam a vida individual e coletiva, a 
entidade pugna pela democracia, pela independência e pelo respeito 
às liberdades fundamentais do homem, sem distinção de raça, cor, 
sexo, nacionalidade, convicção política ou religiosa. 

Comprovada como uma sociedade civil sem fins lucrativos, 
constituída em 1999 e formada por pessoas acima de 55 anos de 
idade, nada mais justo que o poder público preste ao Grupo o 
reconhecimento pelos seus trabalhos de alta relevância social com a 
concessão do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

453/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 486/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Antônio Júlio, tem por objetivo 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Desenvolvimento Rural de Matinha - ACODERUM -, com sede no 
Município de Pará de Minas. 

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar 
preliminarmente o projeto, que considerou jurídico, constitucional e 
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legal com a Emenda no 1, que apresentou. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compe~e agora a 
este órgão colegiado apreciá-la, atendo-se ao estabelecido no art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural de Matinha é 

entidade civil sem fins lucrativos que tem como finalidade estatutária a 
proteção da saúde da família, gestantes, crianças e idosos; o combate 
à fome e à pobreza; a integração de seus beneficiários no mercado de 
trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência; a divulgação da cultura e dó esporte; além da preservação 
do meio ambiente. 

Por prestar importantes serviços à comunidade de Pará de Minas, 
desde sua fundação, em 1996, nada mais justo que lhe seja prestada 
honraria, como forma de reconhecimento à sua destacada importância 
no âmbito assistencial. 

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

486/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 497/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 

questão pretende declarar de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Bairro Caiçara, com sede no Município de Várzea da 
Palma. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição de Justiça, 
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta, vindo agora a esta 
Comissão para deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação dos Moradores do Bairro Caiçara, fundada em 

23/3/89, é uma sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins 
lucrativos que tem como objetivo o desenvolvimento do referido bairro. 
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Em vista disso, promove atividades assistenciais e o 
estabelecimento de medidas que visem ao aprimoramento cultural, 
físico e moral das pessoas da comunidade. 

Tendo em vista o relevante trabalho de apoio, desinteressado e 
gratuito, oferecido aos moradores de Várzea da Palma, podemos 
considerar a entidade perfeitamente habilitada para receber o título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 497/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
André Quintão, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 502/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela 

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária do Bairro Nossa Senhora de Fátima, com sede no 
Município de Várzea da Palma. 

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 a 
matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em apreço tem por objetivo maior a promoção do 

desenvolvimento da comunidade, visando atender a suas 
necessidades básicas. 

Procura, dessa forma, depois de ouvir as reivindicações dos 
moradores e associados, realizar obras de imprescindível importância 
para melhorar a infra-estrutura local. 

Estimula também o convívio entre as pessoas, promovendo 
atividades que estreitem os laços individuais e sociais. 

Diante de tais considerações, julgamos meritória a outorga do título 
declaratório de utilidade pública à Associação Comunitária do Bairro 
Nossa Senhora de Fátima. 

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

n° 502/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 503/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Wanderley Ávila pretende seja declarada de utilidade 

pública, por meio do Projeto de Lei n° 503/2003, a Associação dos 
Moradores do Bairro Jardim das Palmeiras, com sede no Município de 
Várzea da Palma. 

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, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação dos Moradores do Bairro Jardim das Palmeiras tem 

por finalidade reivindicar melhoramentos para a comunidade que 
assiste; incentivar a união e o espírito de solidariedade entre os 
moradores; defender os interesses individuais e coletivos em geral, 
sem distinção de raça, cor, nacionalidade, credo político, religioso ou 
condição social. 

Pelos princípios que a norteiam, ela se torna merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

503/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 505/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Wanderley Ávila pretende seja declarada de utilidade 

pública, por meio do projeto de lei em análise, a Augusta e 
Respeitável Loja Simbólica Deus, Caminho da Sabedoria no 195, com 
sede no Município de São Gotardo. 
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A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Vem agora o 
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Augusta e Respeitável Loja Simbólica Deus, Caminho da 

Sabedoria n° 195 é uma sociedade civil beneficente, sem fins 
lucrativos, criada em 1996, com fins culturais, filantrópicos e 
filosóficos. 

Com esses objetivos definidos, vem executando a prática discreta 
da caridade, propagando a fraternidade entre os homens, sem 
preconceito de raça, nacionalidade, crença religiosa, concepções 
políticas e posição social. 

Tem ainda como iniciativa o combate ao analfabetismo, à ignorância 
e aos preconceitos, à fome e à pobreza, concorrendo para a 
mineração das injustiças e para o melhoramento intelectual, moral e 
espiritual dos seus obreiros, em particular, e da humanidade em geral. 

Considerando o seu relevante trabalho como exemplo de presença 
solidária, fraterna e desinteressada, a entidade nos parece 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 505/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 515/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em 

questão pretende declarar de utilidade pública a Federação das 
Associações Comunitárias de Santos Dumont, com sede nesse 
município. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição de Justiça, 
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta, e vem agora a 
esta Comissão para deliberação conclusiva, conforme dispõe o art. 
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103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Federação das Associações Comunitárias de .santos Dumont é 

uma sociedade civil de caráter filantrópico e sem f1ns lucrativos, que 
tem como objetivo precípuo prestar assistência às associações 
comunitárias de bairros da cidade e também às situadas no meio 
rural, orientando na criação de novas instituições. Tudo isso tem 
implicações benéficas para um expressivo conjunto de moradores. 

Tendo em vista a relevância do seu trabalho, pode-se considerar a 
referida entidade perfeitamente habilitada a receber o título de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 515/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 527/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela 

pretende declarar de utilidade pública a Divisão de Assistência, 
Recuperação, Educação e Integração - DAREI -, com sede no 
Município de Manhuaçu. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, cabe agora a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A DAREI, fundada em 7/4/85, é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos que tem como objetivos principais reintegrar socialmente 
toxicômanos e alcoólatras, assistir crianças vítimas de violência física 
e sexual, bem como dar apoio às respectivas famílias. 

Pelo exposto, consideramos a referida entidade perfeitamente 
habilitada a receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
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André Quintão, relator. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 546/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em 

questão pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Cachoeira de Minas, 
com sede nesse município. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição de Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a esta Comissão para 
deliberação conclusiva, conforme determina o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Cachoeira de Minas, fundada em janeiro de 2001, é uma 

sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos que tem 
como objetivo precípuo a promoção de medidas que visem a 
assegurar o ajustamento e o bem-estar dos excepcionais, por meio da 
execução dos programas da Federação das APAEs do Estado. 

Tendo em vista o que foi apresentado, pode-se considerar a referida 
APAE perfeitamente habilitada a receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 546/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 557/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Dimas Fabiano, pretende seja 

declarada de utilidade pública a Associação do Voluntariado de 
Varginha - Vida Viva -, com sede nesse município. 

Submetida a matéria preliminarmente à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
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legalidade, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Associação do Voluntariado de Varginha possui por finalidades: 

assistir, nos diversos aspectos, o paciente oncológico; promover a 
recuperação e satisfação das necessidades e carências das pessoas 
enfermas e verdadeiramente pobres; fomentar e organizar atividades 
ocupacionais e de lazer, além daquelas pertinentes à saúde; estimular 
as demais instituições na adoção e execução de projetos sobre 
prestação de serviços; criar e manter centros de promoção humana 
visando ao bem-estar social. 

Conclusão 
Pelo relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 557/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
André Quintão, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 560/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Fábio Avelar, 

pretende declarar de utilidade pública a Corporação Musical União 
Sete de Setembro, com sede no Município de Ponte Nova. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda no 1, cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Corporação Musical União Sete de Setembro, fundada em 1951, é 

uma sociedade civil sem fins lucrativos e possui como objetivos 
precípuos manter, em caráter permanente, uma banda de música e 
uma escola para o ensino da arte musical, a formação e 
aperfeiçoamento de músicos. Propõe-se, também, a atender às 
solicitações das autoridades do Município de Ponte Nova, 
principalmente, e de outras localidades, sempre que possível, para dar 
concertos em solenidades oficiais. 

Conclusão 
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Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

560/2003 com a Emenda no 1 , da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 591/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Roberto Ramos, o projeto de lei em 

questão pretende declarar de utilidade pública a Entidade Assistencial 
Ricardo Gomes Soares, com sede no Município de Santos Dumont. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Justiça, 
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
matéria na forma proposta. Vem agora a esta Comissão para 
deliberação conclusiva, conforme dispõe o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Entidade Assistencial Ricardo Gomes Soares, fundada em 

10/2/99, é uma sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins 
lucrativos, que tem como objetivo prestar relevantes serviços à 
comunidade, organizando e realizando uma intensa obra assistencial 
em prol de pessoas carentes. Entre suas iniciativas, merecem 
destaque o ensino pré-escolar oferecido a crianças de 2, 5 e 6 anos; o 
ensino fundamental de 1 a a ga série e, ainda, a alfabetização de 
adultos com cursos profissionalizantes. 

Tendo em vista o que foi apresentado, podemos considerar a 
referida Entidade perfeitamente habilitada para receber o título de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 591/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 132/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em 
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 
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1.000/2000, institui o Programa Saúde na Escola no âmbito da 
rede estadual de ensino do Estado, destinado a proteger a saúde, 
diagnosticar e analisar os principais problemas manifestados pelos 
alunos matriculados nessa rede. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos 
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição institui o Programa Saúde na Escola, que tem por 

objetivo garantir educação sanitária básica ao estudante e possibilitar 
que ele receba informações a respeito de métodos preventivos de 
problemas das áreas médica, odontológica, ambiental, de 
saneamento, de doenças transmissíveis e outras. O Programa visa a 
determinar a elaboração de projetos e atividades que contribuam para 
a solução, adequada à realidade de cada escola e da comunidade na 
qual está inserida, dos problemas diagnosticados, além de executar 
os projetos com a participação da comunidade escolar e de avaliar e 
reorientar as ações planejadas. 

O art. 3° do projeto relaciona em 12 incisos o conteúdo disciplinar a 
ser observado nas escolas, em conformidade com o Programa 
proposto. 

Nos seus artigos seguintes, o projeto cria a função de Agente da 
Saúde para servidor do Quadro de Pessoal do Magistério, determina o 
regime jurídico desse servidor e estabelece competência para a 
Secretaria de Estado da Educação, que deverá firmar parcerias com 
órgãos públicos e organizações da sociedade civil com vistas a 
subsidiar a execução das ações propostas no Programa. 

Em que pese à intenção do legislador, o projeto incide em vícios de 
inconstitucionalidade ao longo do seu texto. 

Num primeiro momento desponta o caráter eminentemente 
administrativo da proposição, que, ao criar programa de governo, 
invade a competência material do Poder Executivo 
constitucionalmente estabelecida. 

Outra incompatibilidade constitucional que vislumbramos na 
proposição consiste na ausência de novidade jurídica do projeto, 
característica essencial à lei, como aponta a boa doutrina do direito. 
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Ocorre que a preocupação do legislador em passar às crianças e 
aos jovens informações sobre os cuidados com a saúde existe desde 
há muito. Em 1963, por exemplo, foi instituída pelo Decreto n° 6.853 a 
campanha de combate às verminoses em escolares. Seguindo essa 
linha de pensamento, encontramos cerca de nove leis e quatro 
decretos que implicam a divulgação pelas escolas, por meio do 
conteúdo disciplinar, de informações úteis sobre a prevenção de 
doenças, o uso de drogas e a preservação do meio ambiente. Cada 
uma dessas normas enfocam um ou mais de um dos incisos 
relacionados no art. 3° do projeto. Assim, o Decreto n° 40.324, de 
1999, institui o Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais -
CONSEA -, integrado pela Secretaria de Estado da Educação, entre 
outras Pastas do Poder Executivo, e lhe atribui, entre outras, a 
competência para coordenar campanhas de conscientização da 
opinião pública, voltadas para a segurança alimentar. Ao CONSEA 
cabe apresentar o Plano Estadual de Segurança Alimentar. 
Naturalmente, ao incluir a Secretaria da Educação como integrante do 
CONSEA, o objetivo da administração é adequar o enfoque curricular 
da matéria às necessidades e à realidade estadual. E, claro, falar em 
higiene e qualidade dos alimentos é divulgar informações voltadas 
para a prevenção de doenças e para a manutenção da saúde. Essa 
norma já atende aos objetivos traçados pelo legislador no art. 2° do 
projeto e nos incisos I e 111 do seu art. 3°. 

A Lei n° 13.444, de 2000, que dispõe se ~re o atendimento 
odontológico preventivo nas escolas estaduais, e <.~ Lei n° 13.802, do 
mesmo ano, que institui o Programa de Higiene Bucal na rede 
estadual de ensino fundamental, contemplam, assim, tanto os 
objetivos estabelecidos no art. 2° do projeto em análise como o 
proposto no inciso 11 do seu art. 3°. 

A Lei no 9.116, de 1985, dedicada ao estudante deficiente, autoriza o 
Poder Executivo a criar salas de recursos, especialmente equipadas 
para complementação da educação de deficientes visuais, auditivos e 
físicos na rede estadual de ensino. Constitui, portanto, mais uma ação 
do Estado em prol da educaç~o, como é da alçada do Poder 
Executivo à luz de sua competência material constitucionalmente 
definida. 

O Decreto no 39.561, de 1998, alterado pelos Decretos nos 39.809, 
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de 1998, e 41.413, de 2000, cria o Programa Mineiro de Qualidade 
e Produtividade - PMQP -, destinado a melhorar a qualidade de vida 
por meio da excelência em produtos e serviços. O PMQP tem como 
um de seus objetivos promover a disseminação de conceitos e 
metodologias da qualidade e é administrado por representante desta 
Assembléia Legislativa e das Secretarias de Estado da Educação, do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Saúde, entre 
outros. Temos, aqui, a participação conjunta da Assembléia 
Legislativa como poder fiscalizador dos atos do Executivo, nesse 
caso, da Secretaria da Saúde, militando em prol da saúde pública, da 
Secretaria do Meio Ambiente, como conciliadora entre saúde, 
alimentação e conservação do meio ambiente, e, por fim, da 
Secretaria da Educação, como difusora das idéias na comunidade 
escolar, informando e ensinando. Estão, portanto, já previstos, mais 
uma vez, os objetivos propostos pelo legislador no art. 2° do projeto 
em estudo. 

A Lei no 12.080, de 1996, obriga o Estado a adotar medidas de 
prevenção da cárie, da doença periodontal e do câncer bucal nas 
creches, nos asilos e estabelecimentos de ensino. Como medidas 
preventivas, a lei estabelece, entre outras, o incentivo à utilização de 
corretas técnicas de higienização bucal, a aplicação periódica de flúor 
e a utilização de dieta alimentar adequada. Isso significa que o 
estudante vai conhecer e aprender a correta técnica de higienização 
bucal, usufruir do benefício da aplicação do flúor e, ainda, aprender a 
utilizar a dieta alimentar adequada. Tudo isso na própria escola. 
Nessa lei, como se vê, já se encontram disciplinadas as propostas 
apresentadas no art. 2°, especialmente no seu inciso I, e no art. 3°, 
incisos, I e 11, do projeto. 

Em outubro de 1997, foi editada a Lei no 12.650, que dispõe sobre 
medidas a serem adotadas pelo Estado para melhorar as condições 
nutricionais da população. O art. 2° dessa lei prevê, como meio para 
consecução do objetivo proposto, a realização de campanhas de 
orientação para a adoção de cardápios de baixo custo e de alto valor 
nutritivo em escolas e outras instituições, além de campanhas sobre a 
utilização de produtos regionais e sazonais, e o incentivo às 
campanhas de aleitamento materno. Eis já concretizado, portanto, o 
objetivo proposto no art. 2° do projeto em tela, bem como o postulado 
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nos incisos I e 111 do seu art. 3°. 

As questões afetas à saúde mental foram tratadas na Lei no 11 .802, 
de 1995, alterada pela Lei no 12.684, de 1997, que dispõ~ sobre a 
promoção da saú~e e da reintegração social do portador de 
sofrimento mental. E do conhecimento de todos que a escola envia 
aos pais comunicação da ocorrência de qualquer distúrbio 
comportamental do aluno, indicativo de problemas de saúde mental. 
Além disso, os pais ou o responsável pelo aluno são convidados a 
comparecer à instituição de ensino, onde são informados da conduta 
do dependente e recebem o aconselhamento possível. Questões 
dessa natureza requerem, em alguns casos e como medida de maior 
segurança, uma avaliação médica. Contudo cumpre salientar que a lei 
mencionada veda, no seu art. 16, a segregação, em estabelecimento 
educacional público ou privado, de portadores de sofrimento mental e 
garante, prioritariamente, o acesso dessas pessoas à educação em 
classes comuns, em qualquer faixa etária, com a assistência e o apoio 
integrados dos serviços de saúde e de educação. 

Em 1997, foi editada a Lei no 12.567, que autorizou o Poder 
Executiv~ a instituir a Fundação Mineira de Saúde da Visão -
FUNVISAO -, destinada a propor, coordenar e executar, direta ou 
indiretamente, a política estadual de atenção à saúde da visão. Entre 
as suas competências está a de desenvolver atividades educativas de 
caráter preventivo com os diversos segmentos da sociedade, 
priorizando a população escolar e os grupos de baixo nível 
socioeconômico. Cumpre salientar que a FUNVISÃO se subo~dina aos 
princípios e às diretrizes estabelecidos para o Sistema Unico de 
Saúde - SUS - e está vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. 
Também nesse caso, verificada pela escola a dificuldade do aluno na 
leitura ou na visualização de textos ou figuras, é feita a comunicação e 
o aconselhamento aos pais ou responsável. Mais uma vez, somente o 
diagnóstico médico, realizado por profissional da área da saúde, 
poderá confirmar a deficiência constatada. Assim, já se encontra 
prevista em lei mais uma ação governamental contempland? a 
proposta do legislador constante no inciso VIl do art. 3o do proj~to. 
Ainda no que se refere à oftalmologia, a Lei n° 1 0.868, de 1992, obnga 
as escolas da rede pública e particular de ensino a aplicarem, 
gratuitamente, os testes de acuidade visual e auditiva nos alunos da 
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pré-escola e do 1 o grau. No que tange à fonoaudiologia, que, como 
se sabe, estuda as perturbações da fala e da audição, acredita-se que 
os distúrbios da fala estão comumente associados à deficiência 
auditiva. Atendidos estão, pois, os preceitos dos arts. 2° e 3° do 
projeto, particularmente os incisos V e VIl deste último. 

O Decreto n° 18.771, de 1977, instituiu a Feira de Ciências de Minas 
Gerais, voltada para o incentivo de estudos técnico-científicos e de 
formas de proteção ao meio ambiente. O evento é caracterizado pela 
apr~sentação de trabalhos realizados por alunos do sistema estadual 
de ensino, nos campos da ciência, da tecnologia e da proteção 
ambiental. Portanto, o conteúdo disciplinar voltado para a proteção do 
meio ambiente, proposto no art. 3°, inciso VIII, do projeto já foi objeto 
de normatização. Além deste, destacamos o Decreto n° 6.853, de 
1963, já mencionado neste parecer, que institui a campanha de 
combate às verminoses em escolares. Campanhas como essa trazem 
no seu bojo todo um processo de informações que vão desde o 
cuidado com a alimentação, com a higiene corporal, com o 
acondicionamento de lixo até o zelo pela conservação da boa 
qualidade do ar, da água e do meio ambiente em geral. Desse modo, 
mais uma vez o arcabouço normativo do Estado determina a 
divulgação de informações educativas no contexto das escolas, 
demonstrando a ausência de novidade do disposto no art. 2° do 
projeto em análise, especialmente em seu inciso I, e no art. 3°, com 
ênfase para os seus incisos I, 111, VIII e IX. Este último inciso prevê o 
estudo na área da vigilância epidemiológica, o que envolve ciclos 
biológicos de surtos endêmicos e de epidemias, matéria vista no 
contexto da disciplina de Biologia. Por oportuno, também merece ser 
mencionado que, no âmbito dessa disciplina em conjunto com a 
Química, ou em se tratando do ensino fundamental, no âmbito da 
disciplina de Ciências, são também ministrados os ensinamentos 
relacionados com as drogas e seus efeitos danosos à saúde. Nesse 
ponto, duas leis merecem destaque, quais sejam a no 12.171, de 
1996, que proíbe a venda de cigarro e de bebida alcóolica nas escolas 
de 1 o e 2° graus da rede estadual de ensino, e a no 13.411, de 1999, 
que obriga a inclusão, no programa de disciplinas do ensino 
fundamental e médio, de estudos sobre o uso de drogas e 
dependência química. Inócuo se mostra, pois, também o inciso X do 
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art. 3° do projeto. 

Em relação à qualidade do meio ambiente, cuja relação intrínseca 
com a saúde não pode ser ignorada, a Lei n° 10.889, de 1992, 
promoveu a formação de professores em Educação Ambiental, numa 
ação conjunta da Secretaria de Estado da Educação com a Fundação 
Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, ouvidos os demais órgãos 
ambientais, objetivando que cada escola do Estado tivesse um 
coordenador de programas de ensino e de atividades ligadas àquela 
disciplina. Assim, já foi contemplado em lei o proposto pelo legislador 
nos arts. 2° e 3° da proposição, com ênfase para o inciso VIII deste 
último artigo. 

Se não bastassem os argumentos apresentados, destacamos o 
conteúdo do inciso IV do art. 3° da Resolução no 3, de 26/6/98, da 
Câmara de Educação Básica - CEB -, do Conselho Nacional de 
Educação, referente ao ensino médio. Ali se estabelece que a base 
curricular comum nacional e sua parte diversificada deverão integrar-
se em torno de paradigma que vise a estabelecer a relação entre a 
educação fundamental e: 

a) a vida cidadã, mediante a articulação entre vários dos seus 
aspectos, como a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o 
meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura, as 
linguagens; 

b) as áreas de conhecimento: Línguas Portuguesa, estrangeira e 
materna, no caso de populações indígenas e migrantes, Matemática, 
Ciências, Geografia, História, Educação Artística, Física e Religiosa. 

Tais disciplinas são, pois, de cumprimento obrigatório pelas escolas 
do sistema estadual de ensino, por força da diretriz exclusiva da 
União, representada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei no 9.434, de 1996, cujo art. 26 determina que os 
currículos do ensino fundamental e médio tenham uma base nacional 
comum, a qual foi devidamente especificada na resolução aqui citada. 
Como vemos, por força de norma federal, os conteúdos disciplinares 
já são aplicados na rede estadual de ensino. Por oportuno, 
destacamos ainda os incisos VI e VIl do mesmo art. 3° da resolução 
da CEB, cujo teor vem enfatizar a autonomia dos estabelecimentos de 
ensino e do seu corpo docente, assegurada nos arts. 12 e 13 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange à 
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complementação do currículo, a qual deverá respeitar e atender os 
interesses peculiares das comunidades educacional e local 
envolvidas: 

"Art. 3°- ............................................ . 
VI - As escolas utilizarão a parte diversificada de suas propostas 

curriculares para enriquecer e complementar a base nacional comum, 
propiciando, de maneira específica, a introdução de projetos e 
atividades do interesse de suas comunidades. 

VIl - As escolas devem trabalhar em clima de cooperação entre a 
direção e as equipes docentes, para que haja condições favoráveis à 
adoção, execução, avaliação e aperfeiçoamento das estratégias 
educacionais, em conseqüência do uso adequado do espaço físico, do 
horário e calendário escolares, na forma dos arts. 12 a 14 da Lei n° 
9.343, de 20 de dezembro de 1996". 

Seguindo essa linha de pensamento, constatamos que, ainda que o 
projeto apresentasse novidade jurídica, estaria ele eivado do vício de 
inconstitucionalidade, porque contrário à autonomia preceituada para 
as escolas e o seu corpo docente nos arts. 12 e 13 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

A posição adotada por esta Comissão encontra respaldo na obra 
intitulada "Parâmetros Curriculares Nacionais", publicada pelo 
Ministério da Educação e do Desporto, em 1997, num trabalho de sua 
Secretaria de Educação Fundamental. Os volumes 1, 4 e 9 da coleção 
citada examinam com maior especificidade os conteúdos das 
disciplinas obrigatórias. 

Os arts. 4° e 5° da, proposição contrariam o princípio da separação 
dos Poderes, preceituado no art. 2° da Constituição Federal, uma vez 
que invadem a competência privativa do Poder Executivo, ao instituir 
função pública e deliberar sobre o regime jurídico de servidor da 
Secretaria de Estado da Educação, bem como ao estabelecer 
atribuição para órgão pertencente ao Poder Executivo e diretamente 
subordinado ao Governador do Estado, em franca oposição ao 
disposto no art. 90, inciso XIV, da Constituição mineira. A Secretaria 
de Estado da Educação, a que se reportam os artigos citados, 
constitui órgão diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo, 
sendo seu auxiliar no exercício da competência privativa de direção 
superior desse Poder. É o que estabelece o art. 90, inciso 11, da Carta 
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Política mineira. 

Diante, pois, das razões aduzidas, apresentamos a seguinte 
conclusão. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei no 132/2003. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Paulo Piau - Gustavo Valadares - Durval Ângelo - Gilberto Abramo. 
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Deputados Mauri Torres, Miguel Martini (2) e Weliton Prado; 
deferimento - Encerramento - Ordem do dia. 

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel 
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô 
Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo 
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - 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 -
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Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião 
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley 
Ávila. 

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

de comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do 
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a Sra. 2a-
Secretária, para proceder à leitura das atas das três reuniões 
anteriores. 

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Atas 
- A Deputada Marília Campos, 2a-Secretária "ad hoc", procede à 

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

Correspondência 
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
"MENSAGEM N° 71/2003* 

Belo Horizonte, 5 de junho 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, projeto 
de lei que altera a composição da Junta de Programação 
Orçamentária e Financeira do Estado de Minas Gerais - JPOF -, de 
que trata a Lei n° 10.473, de 5 de junho de 1991, modificada pela Lei 
Delegada no 97, de 29 de janeiro de 2003, e que inclui parágrafos no 
art. 4° da Lei Delegada n° 28, de 28 de agosto de 1985, que cuida do 
Conselho de Administração do Pessoal- CAP. 

A alteração da composição da JPOF se faz necessária considerando 
a ocorrência de erro material na publicação da Lei Delegada no 97, de 
29 de janeiro de 2003, que adaptou a composição da referida Junta de 
acordo com a reforma administrativa empreendida com as leis 
delegadas do mês de janeiro de 2003. 

No entanto, quando da publicação da referida Lei Delegada, ao se 
tratar da nova composição da Junta, no lugar de "Diretor da 
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Superintendência Central de Planejamento", foi publicado "Diretor 
da Superintendência Central de Coordenação Geral". Nesta presente 
lei busca-se apenas a correção desse erro material, substituindo, 
então, o Diretor da Superintendência Central de Coordenação Geral 
pelo Diretor da Superintendência Central de Planejamento. 

Outra modificação objeto deste projeto de lei consiste na inclusão do 
Subsecretário de Gestão da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão na composição da Junta, haja vista a nova dinâmica de 
planejamento demandar a presença e a participação ativa do 
ocupante desse importante cargo na tomada de decisões relativas à 
definição de diretrizes e prioridades orçamentárias, que em muito 
envolverão questões relacionadas à gestão de recursos humanos, de 
pagamento de pessoal e de recursos logísticos, além de 
modernização institucional, principais áreas afetas à atuação dessa 
Subsecretaria. 

Em matéria de outra ordem, este projeto de lei objetiva, também, a 
inclusão, no art. 4° da Lei Delegada no 28, de 28 de agosto de 1985, 
de três parágrafos que modificam a dinâmica da atuação dos 
julgamentos do Conselho de Administração do Pessoal- CAP. 

Busca-se dotar as sessões do CAP de um maior prestígio e 
efetividade ao permitir que o Procurador-Geral do Estado passe a 
votar ordinariamente, em todos os julgamentos do Conselho, visto 
que, na sistemática atual, possui ele apenas direito ao voto de 
qualidade nos casos de empate. Neste projeto de lei, além de mantida 
sua prerrogativa de, em caso de empate, proferir voto de qualidade, 
sempre escrito e fundamentado, passará também a admitir seu voto 
ordinário em toda e qualquer sessão. 

Quanto à inclusão, no parágrafo segundo, da possibilidade de voto 
"ad referendum" do Procurador-Geral do Estado, objetiva-se dotar o 
CAP de maior celeridade, visto que um grande número de demandas 
não têm necessidade de passar pelo rito tradicional do julgamento 
ordinário, muitas vezes excessivamente demorado. 

Com essa mudança, aspira-se acrescentar, em alguns julgados, a 
grande experiência e capacidade técnica do Procurador-Geral do 
Estado em matéria jurídica, relacionada a pessoal, na tomada da 
decisão mais equilibrada para os anseios dos servidores e da 
Administração Pública. Cumpre asseverar, ainda, que as hipóteses 
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em que o Procurador-Geral do Estado poderá proferir decisões "ad 
referendum" serão objeto de regulamentação posterior, em que se 
identificarão quais as situações cabíveis em que o voto "ad 
referendum" representará um ganho para o interesse público e não 
uma ameaça às garantias processuais dos servidores públicos 
mineiros. 

Demonstrada a importância desse projeto de lei para o aumento do 
dinamismo e da efetividade de algumas das decisões da 
Administração Pública do Estado de Minas Gerais, renovo a Vossa 
Excelência, neste ensejo, minhas expressões de apreço e 
consideração. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 788/2003 
Altera a composição de cargos integrantes da Junta de 

Programação Orçamentária e Financeira de que trata o art. 2° da Lei 
no 10.473, de 5 de junho de 1991, modificado pelo art. 1 o da Lei 
Delegada no 97, de 29 de janeiro de 2003, e dá outras providências. 

Art. 1 o - O art. 1 o da Lei Delegada no 97, de 29 de janeiro de 2003, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 o - A Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF 
-, a que se refere o art. 2° da Lei no 10.473, de 5 de junho de 1991, 
passa a ter a seguinte composição: 

I - Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão, que a presidirá; 
11 - Secretário Adjunto de Fazenda; 
111 -Subsecretário do Tesouro Estadual; 
IV - Subsecretário de Planejamento e Orçamento; 
V - Subsecretário de Gestão; 
VI - Diretor da Superintendência Central de Administração 

Financeira; 
VIl - Diretor da Superintendência Central de Operações Oficiais de 

Crédito; 
VIII - Diretor da Superintendência Central de Contadoria Geral; 
IX - Diretor da Superintendência Central de Orçamento; 
X - Diretor da Superintendência Central de Planejamento; 
XI - Diretor da Superintendência Central de Administração e 

Pagamento de Pessoal." 
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Art. 2° - O art. 4° da Lei Delegada no 28, de 28 de agosto de 

1985, fica acrescido dos §§ 1 o e 2°, e, o atual parágrafo único, 
transformado em§ 3°. 

"Art. 4°- .............................................................. . 
·············································································· 
§ 1 o - Compete ao Presidente proferir voto ordinário em todos os 

julgamentos, e, no caso de empate, voto extra de qualidade, escrito e 
fundamentado. 

§ 2o - Compete, ainda, ao Presidente, nas hipóteses e na forma 
prevista pelo regimento interno, proferir decisões "ad referendum". 

§ 3o - O Secretário Executivo será designado pelo Presidente dentre 
um dos ocupantes de cargo em provimento em comissão do Quadro 
Setorial de Lotação do CAP." 

Art. 3° - 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. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Carlos Velloso, Ministro do STF, solicitando pronunciamento 
a respeito da ADIN n° 2.889. 

Do Sr. Roberto Magalhães, Deputado Federal, comunicando, em 
atenção ao Requerimento n° 384/2003, da Comissão de Defesa do 
Consumidor, que o relator do Projeto de Lei n° 69.854/2002 é agora o 
Deputado Federal Sérgio Miranda. 

Do Sr. Manoel Valdomiro Francalino da Rocha, Secretário de Apoio 
Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, comunicando a 
liberação de recursos de convênio com a Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu. 

Dos Srs. Antônio Fagundes de Souza e Vanilson Rocha, 
respectivamente, Presidentes das Câmaras Municipais de São 
Sebastião do Paraíso e Divinópolis, e Edson Ferreira da Silva, 
Presidente do PSB de São Sebastião do Paraíso, manifestando sua 
posição contrária à Proposta de Emenda à Constituição no 48/2003. (-
Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição no 48/2003.) 

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Presidente do IPSEMG, em 
atenção a pedido do Deputado lrani Barbosa formulado em audiência 
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pública das Comissões de Administração Pública, Saúde e 
Fiscalização Financeira, prestando informações referentes a auditorias 
realizadas e em curso no IPSEMG. (- Às Comissões de Fiscalização 
Financeira, Administração Pública e Saúde.) 

Do Sr. Caio Nelson Lemos de Carvalho, Presidente do CETEC, 
agradecendo convite da Comissão de Política Agropecuária 
encaminhado por meio do Ofício n° 1.427/2003/SGM. (- À Comissão 
de Política Agropecuária.) 

Do Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário Municipal da 
Coordenação de Política Urbana e Ambiental, informando que indicou 
o Eng0 Euler João Geraldo da Silva para representá-lo em audiência 
pública realizada nesta Casa. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Frederico Carlos von Dollinger da Motta Bastos, Chefe de 
Gabinete do Secretário de Defesa Social (3), prestando informações 
relativas aos Requerimentos n°s 460/2003, do Deputado Leonardo 
Quintão, e 591 e 593/2003, do Deputado Célio Moreira. 

Da Sra. Gisela Damm Forattini, Superintendente de Fiscalização da 
Agência Nacional de Águas, informando que indicou a Sra. Ana Lúcia 
Dolabella para participar de audiência pública realizada nesta Casa. (-
À Comissão Especial dos Acidentes Ambientais.) 

Do Sr. Marco Antônio de Rezende Teixeira, Procurador-Geral do 
Município de Belo Horizonte, informando que indicou a Sra. Heloísa 
Carvalho para representá-lo em audiência pública realizada nesta 
Casa.(- À Comissão do Trabalho.) "' 

Do Sr. lldeu José Gabriel de Andrade, Gerenk-Geral da Agência 
Gutierrez da CEF, notificando a liberação de recursos financeiros 
destinados à COPASA-MG, referentes às parcelas dos contratos que 
relaciona. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Flávio Alencastro, Secretário Particular do Governador, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 532/2003, do 
Deputado Weliton Prado. 

Da Sra. Maria Dulce Vieira de Queirós Campos, Secretária da 
Comissão de Legislação Participativa, solicitando sejam enviadas a 
esse órgão proposições que pos.sam introduzir aprimoramentos na 
legislação federal do País.(- À Comissão de Participação Popular.) 

TELEGRAMA 
Da Sra. Maria de Fátima de Oliveira, professora, manifestando 
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repúdio pela política do Governador do Estado referentemente ao 
plano de carreira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar no 
48/2003.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes 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 No 32/2003 
Altera o art. 1 O e o art. 12 da Lei Complementar no 37, de 18 de 

janeiro de 1995, que dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e 
o desmembramento de municípios e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 O da Lei Complementar n° 37, de 18 de janeiro de 

1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 O - O encaminhamento dos documentos a que se refere o 

inciso I do art. 7° só poderá ocorrer no período de tempo 
compreendido entre a posse dos Prefeitos e até dez meses da data 
prevista para a realização das eleições municipais.". 

Art. 2° - O art. 12 da Lei Complementar no 37, de 18 de janeiro de 
1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12 - É vedada a tramitação de procedimentos para a criação, a 
incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios a partir de 
dez meses da data prevista para a realização das eleições municipais 
até a posse dos Prefeitos eleitos.". 

Art. 3° - Os processos em qualquer fase de tramitação na 
Assembléia na data de publicação desta lei sujeitam-se às condições 
estabelecidas pela Lei Complementar no 37, de 18 de janeiro de 1995, 
pela Lei Complementar no 39, de 23 de junho de 1995, e por esta lei. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de junho de 2003. 
Doutor Viana 
Justificação: O projeto ora apresentado tem por finalidade adequar a 

legislação estadual à legislação federal que trata da regulamentação 
dos prazos de tramitação dos projetos de criação, fusão e 
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desmembramento de municípios. 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 33/2003 
Altera a Lei n° 5.406, de 1969, e dispõe sobre a promoção dos 

policiais civis por tempo de serviço. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Ar):. 1 o - O art. 103 da Lei no 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.". 

Art. 2° - O art. 104 da Lei no 5.406, de 1969, fica acrescido dos 
seguintes §§ 1 o e 2° e respectivos incisos: 

"Art. 104- ...................................................................... . 
§ 1 o - 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. 

I - O Poder Executivo adotará políticas de incentivo ao 
desenvolvimento e ao aperfeiçoamento dos servidores das 
respectivas carreiras, estimulando a busca por uma melhor qualidade 
do serviço público e o perfeito cumprimento das obrigações afetas ao 
policial civil; 

11 - 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, efetivada a 
sua promoção à classe imediatamente superior. 

§ 2°- As promoções dos ocupantes das carreiras policiais dar-se-ão 
sempre pelos seguintes critérios: merecimento, antigüidade, ato de 
bravura, invalidez devidamente comprovada e tempo de serviço. Tão-
somente as promoções por merecimento e antigüidade decorrerão 
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I - 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.". 

Art. 3° - O art. 222 do Livro VI 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, independemente 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.". 

Art. 4° - Os casos omissos decorrentes da aplicação desta lei 
complementar serão regulamentados pelo Poder Executivo. 

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

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de junho de 2003. 
Arlen Santiago 
Justificação: Este projeto de lei complementar objetiva sanar uma 

grave e injustificável falha nos critérios de promoção estabelecidos na 
Lei no 5.406, de 1969, o que provoca um verdadeiro gargalo, 
ocasionando, por conseqüência, a interrupção do fluxo natural da 
carreira do servidor policial civil, que, por vezes, se vê frente a 
obstáculos intransponíveis. Não raramente, deparamos com policiais 
civis que há mais de uma década ocupam a mesma classe, sem a 
menor perspectiva de ascensão na carreira. 

Vive-se, na instituição policial. civil, uma verdadeira crise de 
esperança. A questão reside na inexistência de vagas para as 
promoções por merecimento e por antigüidade. O problema é 
histórico, visto que o modelo está estabelecido há décadas, 
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desestimulando os policiais c1v1s que convivem com lapsos 
temporais, representando intermináveis hiatos em suas carreiras, 
independentemente dos cargos ou classes que ocupam. Inadmissível 
e injustificável tal emperramento. 

A exemplo de outras unidades da Federação, este projeto 
representará um novo estímulo aos servidores ocupantes do cargo de 
natureza estritamente policial. A grande maioria dos policiais civis 
dedica toda a sua existência à instituição e, por motivos diversos, 
desde a inexistência de vagas à ingerência de entes externos, não 
logram progresso na carreira. 

Os demais mecanismos de promoção estabelecidos na Lei no 5.406, 
de 1969, não serão comprometidos, e o benefício a ser concedido, 
considerando o tempo em que o policial civil permanece na ativa, não 
ocorrerá por mais de três vezes. Portanto, nenhuma pressão 
acarretará sobre a folha de pagamento da Polícia Civil. 

Pelo exposto, por dever de justiça, agradecemos desde já o apoio 
dos nobres pares à aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 789/2003 
Estabelece normas para a execução dos serviços de administração 

de unidades prisionais, altera dispositivos da Lei no 11.404 e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A execução de serviços de administração de unidades 

prisionais, quando realizada por pessoas jurídicas de direito privado, 
far-se-á mediante concessão e prévia concorrência pública. 

Parágrafo único - A execução dos serviços de administração de 
unidades prisionais atenderá especialmente aos princípios da 
supremacia do interesse público, da moralidade administrativa e da 
eficiência. 

Art. 2° - A concessão a que se refere o artigo anterior observará as 
normas previstas na Lei Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
e na Lei n° 11.404, de 26 de janeiro de 1994, e 12.936, de 1998, do 
Estado de Minas Gerais, e em legislação alteradora. 

Art. 3° - Para os fins do que dispõe esta lei, as unidades prisionais 
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são todas as que visam a abrigar os presos provisó~i~s. ou 
sentenciados sob a custódia do Estado de Minas Gerais, d1v1dmdo-se 
em: 

I - presídio, destinado à custódia dos presos à disposição do Juiz 
processante; 

11 - penitenciária, destinada ao cumprimento de pena de sentenciado 
em regime fechado; 

111 - colônia agrícola, industrial ou similar, para o sentenciado ern 
regir:ne semi-aberto; 

IV - centro de reeducação do jovem adulto, para o sentenciado ern 
regime aberto ou semi-aberto· · ' . 

V - centro de observação, para a realização do exame criminológico 
de classificação; 

VI - hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, destinado a 
abrigar os inimputáveis e semi-imputáveis, em cumprimento de 
medida de segurança. 

Art. 4o - O objeto da concessão será a prestação, pela 
concessionária, dos serviços de construção e administração de 
unidades prisionais, compreendendo: 

I - construção de unidades prisionais, nos moldes, nas condições e 
nos prazos previstos em edital e na legislação pertinente; 

11 - a administração física das novas unidades e das já existentes, 
com a conservação dos prédios e dos acessórios e a execução de 
reparos e reformas necessárias ao pleno e integral cumprimento dos 
seus fins; 

111 - fornecimento de alimentação aos internos, em quantidade e 
qualidade definida no edital de licitação; 

IV - prestação de assistência médica e odontológica aos internos, 
com a manutenção de unidades ambulatoriais, em razão a ser 
definida em regulamento, garantida a assistência regular e ainda a 
prestação de serviços médicos complementares de urgência e 
emergência; 

V - prestação de assistência psicossocial ao interno, com a 
utilização de profissionais especializados; 

VI - segurança interna das unidades prisionais, com a utilização de 
mão-de-obra submetida a treinamento específico, na forma do 
regulamento; 
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VIII - esporte e recreação ao interno, nos moldes e nos limites 
definidos no edital e nas normas de segurança estabelecidas e 
fiscalizadas pelo poder concedente; 

§ 1 o - A educação profissionalizante a que se refere o inciso VIl 
deste artigo será oferecida aos internos nas unidades referidas nos 
incisos 11, 111, IV e VI do art. 3° desta lei e não desobriga o Estado da 
alfabetização dos internos que assim necessitarem. 

§ 2° - A construção e a administração das unidades previstas no 
inciso VI do art. 3° obedecerá a edital específico, respeitadas as 
peculiaridades das unidades de internação hospitalar e os custos 
diferenciados delas decorrentes. 

§ 3° - A critério da administração pública estadual, poderá ainda ser 
objeto da licitação os serviços de transporte de presos. 

§ 4° - Deverá ser assegurado um veículo de transporte para 
urgência e emergência médicas para o atendimento às unidades 
prisionais. 

Art. 5° - A prestação dos serviços de administração prisional por 
concessionário de serviço público não desobriga o Estado de Minas 
Gerais do cumprimento de suas funções indelegáveis, previstas na 
legislação processual penal, especialmente quanto: 

I - à execução da pena e das medidas de segurança, em todos os 
seus termos; 

11 - à reeducação e à ressocialização do apenado; 
111 - à segurança externa das unidades prisionais e à escolta de 

presos; 
IV - à constituição das Comissões de Classificação e de todos os 

demais mecanismos para o controle do cumprimento das penas. 
§ 1 o - O controle do acesso às unidades prisionais, inclusive a 

visitação dos internos, atenderá às normas previstas no regulamento 
e será exercido exclusivamente pelo Estado, através de seus órgãos 
próprios, atendido o que dispõe a Lei no 12.492, de 1997. 

§ 2° - O Estado também não se desobrigará do ensino fundamental 
nas unidades prisionais, nos termos da lei. 

Art. 6° - Os serviços serão remunerados por tarifa, paga pelo Estado 
de Minas Gerais ao concessionário e fixada através de concorrência 
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pública, reajustada e revista segundo prazos, critérios e condições 
previstos em edital, sempre levando em consideração a justa 
remuneração pelo serviço oferecido, o equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato e ainda o seguinte: 

I - será calculada pelo custo unitário de cada interno e paga 
multiplicando-se o valor unitário pelo número de internos em cada 
unidade concedida, mensalmente; 

11 - deverá ser diferenciada de acordo com a modalidade de unidade 
prisional; 

111 - poderá apresentar um fator redutor, proporcional à produção 
industrial, agrícola ou de prestação de serviços da unidade prisional; 

IV - será acrescida quando da execução de serviços extraordinários, 
assim entendidos aqueles que, por sua excepcionalidade, não são 
previstos na planilha original; 

VI - os serviços médicos complementares serão medidos e pagos de 
acordo com planilha predefinida, nunca superior ao praticado no 
mercado; 

IV - não será admitida em concorrência aquela que apresente valor 
irrisório ou inexeqüível, nos termos do edital. 

Parágrafo único - Na construção de unidades prisionais, o valor da 
tarifa será estabelecido levando-se em consideração o custo da obra 
realizada, que será incluído no cálculo daquela e absorvido durante a 
execução prevista no contrato. 

Art. 7° - Os imóveis pertencentes ao Estado de Minas Gerais que 
forem utilizados pela concessionária como unidades prisionais serão a 
ela cedidos, pelo período que durar a concessão, obrigando-se a 
concessionária a realizar as obras e os reparos necessários ao pleno 
cumprimento dos fins a que se destina, sem direito a indenização 
futura. 

Art. 8° - O acervo imobiliário resultante da construção de unidades 
prisionais, seus equipamentos e móveis, serão incorporados ao 
Estado de Minas Gerais, nas seguintes hipóteses: 

I - término do contrato, pela decadência, hipótese em que não será 
devida indenização ao concessionário; 

11 - encampação, quando a concessão se revelar contrária ao 
interesse público, hipótese em que será devida indenização ao 
concessionário, proporcional aos prejuízos regularmente 
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comprovados, deduzida a multa contratual. 

§ 1 o - Na extinção da concessão, o acervo reverterá ao Estado de 
Minas Gerais, para que promova a continuidade do serviço público. 

§ 2° - A verificação da inadimplência contratual, para os fins do que 
dispõe o inciso I deste artigo será determinada por critérios objetivos, 
previstos em regulamento, com notificação prévia do concessionário. 

§ 3° - O contrato de concessão deverá conter cláusula de multa por 
inadimplência contratual. 

Art. 9° - O prazo para a concessão dos serviços não será inferior a 
dez nem superior a vinte anos, e a prorrogação dos contratos deverá 
ser motivada por relevante interesse público e dependerá de prévia 
autorização legislativa. 

Art. 1 O - Deverá ser estimulada a auto-sustentabilidade das 
unidades prisionais, com a utilização da mão-de-obra dos internos, 
sempre através da pactuação de contratos entre sentenciados e 
concessionária, nos termos do art. 15 desta lei, de forma a promover, 
nesta ordem: 
·~I- a redução das penas e a ressocialização dos sentenciados; 

11 - a redução da tarifa; 
111- a formação de pecúlio. 
Art. 11 - O art. 40 da Lei no 11.404 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 40 - A jornada de trabalho do sentenciado é a fixada em 

contrato, firmada nos termos do art. 53 desta lei, nunca superior a oito 
horas diárias, garantidos os intervalos para descanso e alimentação e 
o repouso semanal remunerado.". 

Art. 12 - O art. 41 da Lei n° 11.404 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 41 - A falta voluntária, injustificada e reiterada ao trabalho será 

motivo para rescisão contratual.". 
Art. 13- O art. 51 da Lei no 11.404 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 51 - A remuneração do trabalho do sentenciado nunca poderá 

ser inferior ao fixado como mínimo e deverá sempre atender ao 
praticado no mercado, de forma a impedir a exploração de mão-de-
obra, na forma do regulamento.". 

Art. 14 - O art. 52 da Lei no 11.404 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 52 - A prestação de serviço pelo sentenciado deverá ter cunho 

pedagógico, com vistas à sua reintegração na sociedade, e deverá ter 
remuneração justa, nos termos do regulamento.". 
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Art. 15 - Acrescente-se ao art. 52 da Lei no 11.404 o seguinte 

parágrafo único: 
"Art. 52- .................................................... . 
Parágrafo único - A relação entre sentenciado e concessionana 

deverá garantir a este todos os direitos previdenciários, cuja 
contribuição estará a cargo da concessionária, nos termos do 
regulamento.". 

Art. 16 - O art. 53 da Lei n° 11.404 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 53 - O contrato de prestação de serviços para o trabalho interno 

ou externo do sentenciado será celebrado entre o sentenciado, ouvido 
o Diretor da unidade e a Comissão Técnica de Classificação, e o 
estabelecimento tomador do serviço ou a empresa concessionária". 

Parágrafo único - Nas licitações para obras de construção, reforma, 
ampliação e manutenção de estabelecimento prisional, a proposta de 
aproveitamento, mediante contrato, de mão-de-obra de presos, nos 
termos deste artigo, poderá ser considerada como fator de pontuação, 
a critério da administração.". 

Art. 17 - O art. 54 da Lei no 11.404 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 54 - A remuneração auferida pelo sentenciado no trabalho será 

empregada: 
I - na indenização dos danos causados pelo delito, desde que 

determinado judicialmente e não reparados por outro meio; 
11 - na assistência à família do sentenciado, por decisão judicial; 
111 - no pagamento por suas despesas de manutenção durante o 

período do cumprimento da pena na unidade; 
IV - cumprido o disposto nos incisos anteriores e ressalvadas outras 

aplicações legais, na constituição de pecúlio, na forma de depósito em 
conta bancária remunerada, mantida por estabelecimento oficial, 
diretamente administrada pelo sentenciado ou por procurador.". 

Art. 18 - O art. 56 da Lei no 11.404 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 56 - As despesas de manutenção e as custas processuais 

serão deduzidas da remuneração do sentenciado que não sofrer 
punição disciplinar, à razão de 1/4.". 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as 
suplementações orçamentárias necessárias, no âmbito de suas 
unidades, para o cumprimento do que dispõe esta lei, vedada a 
abertura de créditos orçamentários que impliquem aumento da 
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despesa prevista no orçamento vigente. 

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

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2003. 
Adalclever Lopes 
Justificação: A questão carcerária tem sido objeto de profundas e 

permanentes discussões no legislativo mineiro, desde 1997, quando 
da instalação da primeira comissão parlamentar de inquérito do 
Sistema Penitenciário. Seguiram-se inúmeros estudos, relatórios, 
tendo a última comissão, a CPI do Sistema Prisional, destinada a 
apurar as rebeliões nas penitenciárias, encerrado seus trabalhos em 
11 de dezembro último, com a leitura de seu relatório final. 

Segundo os termos desse relatório, como causas específicas das 
rebeliões, listam-se a falta de infra-estrutura adequada, as más 
condições de trabalho dos agentes carcerários, o atendimento médico 
precário, a deficiência na assistência jurídica e a demora na análise 
dos processos de progressão de regime. 

O documento final também critica o modelo das Penitenciárias José 
Maria Alkimin e Nelson Hungria, ambas com capacidade para mais de 
600 presos. "Essas penitenciárias vêm funcionando mais como 
escolas do crime do que como estabelecimentos para 
ressocialização", diz o relatório. 

A CPI constatou também que o número insuficiente de agentes 
penitenciários e as constantes transferências de detentos também 
propiciam fugas e resgates. Além disso, segundo o relatório, a 
manutenção de presos sentenciados em cadeias, sob a 
responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública, é outra causa 
de fugas. Por outro lado, é cediço não ser atribuição policial a guarda 
de presos. 

Ainda há de se considerar o elevado investimento a ser realizado 
para abertura de vagas, pois, com o número de mandados de prisão a 
serem cumpridos pela polícia, a carência de vagas nas prisões seria 
elevadíssima. 

Segundo o Ministério Público, entre os cerca de 45 mil mandados de 
prisão a serem cumpridos pela polícia, existe um alto percentual de 
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pessoas com mais de um mandado. 
Para o cumprimento de todas essas ordens judiciais, seria 

necessário preencher um número de vagas correspondente. a cerca 
de 50% desse número. 

Considerando ainda a superlotação e a necessidade urgente d.e 
melhoria nas condições prisionais, esse número seria ainda m?1s 
elevado, e os investimentos do Estado, na área, por outro lado, tem 
sido pequenos, e a crise financeira sem perspectivas de melhora por 
que passam os entes federados exige que se criem soluções em que 
se busquem: aumento de investimentos, com a criação de vagas, se_m 
a necessidade de alocação de novos recursos públicos; otimizaçao 
dos recursos públicos utilizados para a manutenção do sistema; 
cumprimento da pena e da guarda provisória nos termos da lei de 
execuções penais; gerenciamento das unidades prisionais de modo a 
permitir que o Estado cumpra sua função indelegável nas questões de 
execução penal, de tal forma que a administração das unidades 
prisionais possa ser efetivada sem prejuízo das atividades próprias da 
polícia científica ou judiciária. 

Experiências nesse sentido já existem, implementadas pelos 
Estados do Ceará (em Juazeiro do Norte) e do Paraná (em 
Guarapuava). 

É nesse sentido, no cumprimento da competência constitucional de 
legislar concorrentemente com a União em matéria de direito 
penitenciário, que o Legislativo mineiro deve iniciar a discussão para, 
abandonando a simples análise externa do problema, propor medidas 
que realmente possibilitem o Estado de Minas Gerais a, com agilidade 
e eficiência, gerenciar o sistema prisional de forma a garantir, como já 
dito, a abertura de vagas no sistema prisional e sua manutenção, com 
a otimização dos recursos públicos empregados. 

Assim sendo, temos que a parceria com a iniciativa privada deve ser 
autorizada e a experiência incentivada por esta Casa, que aponta uma 
possível solução para o problema carcerário, sem o Estado, 
evidentemente, deixar de cumprir o seu papel indelegável no âmbito 
do direito processual penal e da execução da pena. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Djalma Diniz. 

- Anexe-se ao Projeto de Lei no 6/2003, nos termos do § 2° do art. 
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Dispõe sobre a criação de hortas e pomares comunitários nos 
estabelecimentos de ensino da rede pública estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. l 0 - Ficam os estabelecimentos de ensino de nível fundamental 

e médio da rede pública estadual autorizados a construir hortas e 
pomares, desde que haja, nas dependências do estabelecimento, 
áreas apropriadas a tal fim. 

Art. 2° - Todos os produtos cultivados deverão ser utilizados na 
merenda escolar, vedando-se sua venda ou permuta sob quaisquer 
pretextos. 

Parágrafo único - A critério do colegiado, os produtos excedentes 
poderão ser doados às famílias dos alunos comprovadamente 
carentes. 

Art. 3° - Ficam os Diretores dos referidos estabelecimentos 
autorizados a assinar convênios de cooperação com empresas 
públicas ou privadas que possam dar suporte à implantação das 
hortas e dos pomares referidos no art. 1 o desta lei. 

Parágrafo único - Os convênios deverão ter a aprovação do 
colegiado do estabelecimento. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias contados da data de sua publicaçãc"" 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pü..;licação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: Solicitamos a nossos pares a aprovação desta 

iniciativa, que acreditamos oportuna e meritória. Com efeito, todas as 
medidas que puderem ser implementadas com vistas à melhoria da 
qualidade da merenda escolar devem merecer o nosso apoio. 

Ressalte-se, por oportuno, o caráter educativo da criação, em 
escolas, de hortas e pomares, . que possibilitarão aos alunos o 
conhecimento do processo de produção de alimentos e poderão 
tornar-se um laboratório vivo para os professores de Ciências. 

Ademais, recorrendo-se a entidades públicas e privadas para 
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financiar a implantação, o custo financeiro será nulo, não havendo, 
portanto, qualquer ônus para os cofres do Estado. 

Há, ainda, o caráter social de que se reveste esta iniciativa, quan~o 
autorizamos o colegiado a doar às famílias dos alunos maiS 
necessitados uma parte da produção, contribuindo, destarte, para ~ 
melhoria da alimentação do grupo familiar. Não é necessário, aqUI, 
insistir sobre a importância de uma alimentação adequada, desde os 
primeiros anos de vida, para o desenvolvimento da aprendizagem. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c 0 art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 791/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Apoio de Pais, 

Educadores e Educandos do Curumim Vila Pérola Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Apoio de 

Pais, Educadores e Educandos do Curumim Vila Pérola Contagem, 
com sede no Município de Contagem. 

Art. 2o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2003. 
Fábio Avelar 
Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem como finalidade 

declarar de utilidade pública a Associação Apoio de Pais, Educadores 
e Educandos do Curumim Vila Pérola Contagem, com sede no 
Município de Contagem, que tem como finalidade o atendimento e a 
assistência filantrópica às crianças carentes da região, com o objetivo 
de garantir-lhes melhor qualidade de vida. 

Sendo assim, submeto a meus pares este projeto e solicito sua 
aprovação. 

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

PROJETO DE LEI No 792/2003 
Institui o Programa de Alimentação Diferenciada para Crianças e 

Adolescentes Diabéticos e Hipertensos na Rede Estadual de Ensino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

~---------~----------~ 



381 
Art. 1 o - Fica instituído o Programa de Alimentação Diferenciada 

para Crianças e Adolescentes Diabéticos e Hipertensos na Rede 
Estadual de Ensino, com a finalidade de promover a devida 
adequação da merenda escolar às necessidades dessas crianças. 

Parágrafo único - O Programa a que se refere o "caput" deste artigo 
será elaborado e desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde 
em parceria com a Secretaria de Estado da Educação em todas as 
escolas públicas estaduais. 

Art.. 2° - O Poder Executivo, por meio dos órgãos estaduais 
competentes, deverá elaborar e fornecer, após exame de constatação, 
uma relação completa de todas as crianças matriculadas na rede 
estadual de ensino portadoras de diabetes e hipertensão, para que 
sejam inseridas no Programa. 

Art. 3° - Para efetiva implantação do Programa instituído por esta lei, 
será fornecida, pelo órgão designado pelo Poder Executivo, à 
Secretaria de Estado da Educação uma relação de alimentação 
adequada e compatível para crianças portadoras de diabetes e 
hipertensão matriculadas na rede estadual de ensino. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões de de 2003. 
Gilberto Abramo 
Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de estabelecer uma 

política de melhor qualidade de vida às crianças e aos adolescentes 
estudantes da rede pública estadual portadores de hipertensão e 
diabetes, dando maior atenção a sua saúde e ao seu bem-estar e 
adequando a merenda escolar as suas necessidades. 

Estudos afirmam que cerca de 1 0% da população mineira têm 
diabetes nas suas várias formas. A gravidade desse quadro fica 
evidente quando se constata a perda de 12,7 anos de vida produtiva 
para os homens e 11 ,3 anos para as mulheres. Do mesmo modo, 
complicações, muitas vezes fatais, causadas pela desassistência e 
falta de alimentação adequada têm custo incalculável, o que em boa 
medida pode ser suprimido pela promoção do bem-estar e pelo 
tratamento alimentar dessas crianças. 
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Dada a gravidade da situação, apresentámos este projeto, para 

que as crianças e os adolescentes em fase escolar possam ter 
garantida uma alimentação compatível com o seu estado de saúde. 
Assim, as complicações decorrentes da doença, cumuladas com 
problemas de ordem financeira por que passam estas crianças e 
adolescentes, poderão ser minimizadas. Proporcionar uma 
alimentação adequada para esses estudantes é o mínimo que o 
Estado pode fazer para garantir uma melhora na qualidade de vida 
dos que convivem com essas doenças. 

Considerando que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, 
entendemos que o Programa proposto deve ser implementado 
urgentemente e contamos com a colaboração dos ilustres Deputados 
para aprovação deste projeto de lei. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Célio Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei no 1 00/2003, nos 
termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, c/c a Decisão 
Normativa da Presidência no 8. 

PROJETO DE LEI N° 793/2003 
Torna obrigatória a publicação das respostas, com fundamentação, 

de todas as questões, objetivas e subjetivas, de concursos públicos 
realizados pelas administrações públicas direta e indireta do Estado 
de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- As bancas examinadoras dos concurse ,.públicos realizados 

pelas administrações públicas direta e indireta c.•;:, Estado de Minas 
Gerais divulgarão obrigatoriamente as respostas fundamentadas das 
questões objetivas e subjetivas das provas realizadas. 

Parágrafo único - Havendo questões anuladas, as bancas 
examinadoras divulgarão, obrigatoriamente, o motivo da anulação, no 
órgão oficial do Estado. 

Art. 2° - Os recursos interpostos pelos candidatos aos concursos 
públicos das administrações direta e indireta do Estado de Minas 
Gerais serão fundamentados com indicação da publicação que lhe 
deu base, contendo o nome da publicação, a página e o autor, sob 
pena de indeferimento liminarmente. 

Parágrafo único - É obrigatória a divulgação da resposta do recurso 
interposto pelo candidato, no órgão oficial do Estado. 
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Art. 3° - Havendo cobrança de taxas para a interposição de 

recursos elas serão devolvidas ao candidato nos casos de 
deferimento do recurso ou da anulação da questão recorrida. 

Art. 4° - O descumprimento do disposto nesta lei, constitui infração 
administrativa prevista com multa de 10.000 UFIRs (dez mil Unidades 
Fiscais de Referência). 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de junho de 2003. 
Gilberto Abramo - Pastor George. 
Justificação: Considerando que a publicidade é um dos princípios da 

administração pública, entendemos que a publicação das respostas 
fundamentadas das questões objetivas e subjetivas dos concursos 
públicos não só garante a transparência destes como também serve 
de fonte de consulta para futuros candidatos. 

O motivo também desta proposição se prende ao fato de 
reclamações, feitas em nossos gabinetes, de candidatos que se 
mostram insatisfeitos, questionando falta de divulgação, anulação de 
questões sem esclarecimentos precisos e recursos sem a divulgação 
de resposta fundamentada. 

Desta forma, contamos com o apoio dos ilustres Deputados à 
aprovação desta proposição. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Leonardo Quintão. 

- Anexe-se ao Projeto de Lei no 1 02/2003, nos termos do § 2° do art. 
173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 794/2003 
Institui o Programa Acorda Maria e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído no Estado o programa que objetiva a 

promoção, a qualificação e a inserção da mão-de-obra feminina no 
mercado de trabalho - Acorda Maria. 

Art. 2° - O Programa Acorda Maria será implantado e executado pela 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. 

Parágrafo único - Os municípios poderão participar do programa 
desenvolvendo ações complementares, no âmbito de sua 
competência. 
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Art. 3° - o programa dará prioridade à mulher cuja direção, 

administração ou manutenção familiar estejam sob sua 
responsabilidade e que esteja desempregada. 

Art. 4° - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes recorrerá sempre que necessário ao Conselho Estadual da 
Mulher - CEM - e ao Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e 
Geração de Renda - CETER -, que serão conselhos de caráter 
consultivo e deliberativo na definição de metas, calendário de eventos 
e ati:vidades a serem desenvolvidas pelo programa. 

Art. 5° - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes fica autorizada a celebrar convênios, contratos, acordos ou 
ajustes com órgãos públicos, universidades, empresas privadas e 
entidades afins, os quais visem à implantação e à execução do 
Programa Acorda Maria. 

Parágrafo único - Além dos incentivos fiscais previstos em legislação 
tributária, aos órgãos e às empresas que firmarem parceria ou 
contratarem mulheres· cadastradas no Programa Acorda Maria fica 
garantido espaço publicitário em todo impresso, publicação e 
propaganda em geral relativos ao programa. 

Art. 6° - Para eficácia do Programa Acorda Maria a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social e Esporte tem como atribuição a 
execução das seguintes ações, entre outras correlatas: 

I - criação, manutenção e atualização de um banco de dados 
contendo cadastros: 

a) de mulheres interessadas em participar do programa; 
b) de empresas públicas ou privadas, órgãos e entidades públicas, 

universidades e organizações não governamentais que sejam 
parceiras do Programa Acorda Maria; 

c) de oferta de empregos destinados às mulheres beneficiadas pelo 
Programa Acorda Maria. 

11 promoção da qualificação da mão-de-obra feminina, 
encaminhando a mulher cadastrada para: 

a) cursos que promovam a melhoria do nível educacional; 
b) cursos profissionalizantes, observando-se a aptidão profissional; 
c) prioritariamente, empregos oferecidos pelos parceiros do 

Programa Acorda Maria; 
111 - divulgação constante sobre a oferta de emprego e cursos de 
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qualificação, por meio de parceria com a imprensa em geral e com 
o Sistema Nacional de Emprego- SINE -; 

IV - geração de emprego, incentivando a formação de co9perativas 
de trabalho; 

V - envio ao CEM e ao CETER de relatório bimestral das atividades 
desenvolvidas pelo programa. 

Parágrafo único - O encaminhamento às empresas obedecerá 
rigorosamente à ordem cronológica de inscrição, respeitadas as 
prioridades para preenchimentos das vagas estabelecidas nesta lei. 

Art. r - Os recursos financeiros para implementação e 
operacionalização do Programa Acorda Maria serão oriundos da 
programação orçamentária da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Esportes. 

Parágrafo único - Poderão ser destinados ao programa recursos de 
outras fontes indicadas pelo Governo do Estado, bem como 
contribuições e doações da iniciativa privada. 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
noventa dias, contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: A estrutura familiar brasileira passou por varras 

alterações ao longo do século XX. Uma das mais significativas foi o 
aumento do número de mulheres "chefes de família", expressão que 
significa, na prática, a responsabilidade de ganhar o dinheiro para 
manter os filhos e a casa. 

Esse novo modelo vem se tornando cada vez mais comum no Brasil. 
Dados do IBGE- Censo 2000 (cópias anexas) demonstram que mais 
de 5 milhões de mulheres da zona urbana da Região Sudeste são 
responsáveis pelo domicílio. Desde a década de 80, a proporção de 
domicílios chefiados por mulheres não pára de crescer. Em 1981, 
16,9% das famílias eram mantidas por mulheres. Em 1990, o 
percentual já era de 20,3%. Hoje, ele está em 25%, ou seja, 1/4 das 
famílias do País são mantidas pelas mães ou esposas. 

O projeto ora apresentado pretende desenvolver um programa 
específico para a mulher, dando prioridade àquelas que sejam chefes 
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de família ou estejam desempregadas. Assim, acredito que 
estaremos sanando um problema ou mesmo criando alternativa para a 
melhoria dessa situação real de nosso cotidiano. Muitas dessas 
mulheres são produto da discriminação e marginalização do mercado 
e, devido a sua dupla jornada de trabalho, não encontram setor 
público especializado na questão da mulher, o qual proporcione 
qualificação de mão-de-obra e inserção no mercado de trabalho. 

Diante do exposto, solicito dos nobres pares o seu apoio à matéria e 
a apresentação de emendas com vistas a melhor aproveitamento da 
idéia. 

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

PROJETO DE LEI No 795/2003 
Obriga as Prefeituras Municipais a firmarem convênios com a Polícia 

Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o município obrigado a firmar convênios com a Polícia 

Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar. 
Art. 2° - No convênio deverá constar o quadro efetivo de servidores, 

bem como todos os equipamentos necessários para o 
desenvolvimento de suas atividades. 

Parágrafo único - O efetivo a que se refere este artigo será aquele 
que estiver disponível nas forças públicas. 

Art. 3° - Quando estabelecido o convênio, o município deverá 
garantir: 

I - fornecimento de combustível; 
li -energia elétrica; 
111- água; 
IV - telefones para uso exclusivo no município; 
V - imóvel com estrutura física necessária para o funcionamento dos 

corpos policiais. 
Art. 4°- O convênio poderá ser suspenso pelo município quando as 

forças policiais não estiverem em conformidade com o art. 2°. 
Art. 5° - O término da suspensão do convênio se dará tão logo seja 

cumprido o disposto no art. 2°, não cabendo o ressarcimento, por 
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parte da Prefeitura, relativo ao período de suspensão. 

Art. 6° - Farão parte automaticamente do convênio, vedada a 
retroação, todos os aumentos de efetivo e equipamentos destinados 
ao trabalho policial no município. 

Parágrafo único - Fica estabelecido o prazo de trinta dias após a 
promulgação desta lei para que os municípios e as forças policiais 
celebrem o convênio, após o que o não-cumprimento desta lei 
implicará a anuência dos municípios aos gastos previstos no art. 1°. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: É direito e obrigação do município a parceria com as 

forças policiais, já que ele cobra taxa referente aos serviços destas, 
como consta na Lei Complementar n° 3, de 1972, que prevê, no 
Capítulo I, Seção I, art. 21, inciso 11, alínea "a", a instituição de taxa em 
razão do exercício do poder de polícia. 

Este projeto visa a maior autonomia das forças policiais, para que 
possam estabelecer um relacionamento mais harmonioso, sem 
vínculo de dependência, com os Executivos Municipais. 

O Poder Executivo tem que compreender que o citado convênio não 
é uma opção, é uma obrigação. 

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

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

PROJETO DE LEI No 796/2003 
Dispõe sobre desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA - e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído o desconto de 30% (vinte por cento) no valor 

anual do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA para os contribuintes que optarem pela instalação de sistema 
para gás natural veicular- GNV -, em seus veículos. 

Parágrafo único - Os veículos automotores deverão estar registrados 
e licenciados na forma da legislação vigente e possuir características 
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apropriadas para receber, armazenar e consumir o gás natural 
veícular- GNV. 

Art. 2° - O benefício de que trata esta lei só será concedido quando o 
pagamento do IPVA ocorrer no prazo de seu vencimento. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: O presente projeto de lei, após seu trâmite ordinário, 

beneficiará a população como um todo, uma vez que o gás natural 
veicular - GNV - é muito menos poluente e emite quantidades muito 
menores de gases que provocam o efeito estufa. 

Atualmente o art. 7°, inciso VI, da Lei no 12.735, de 1997, concede 
esse benefício aos veículos movidos a álcool, que por sua vez 
impulsionou o setor automotivo de forma geral, proporcionando a 
economia de Minas Gerais ganhos relevantes. 

Além disso, os proprietários de veículos automotores adaptados com 
esse sistema serão especialmente beneficiados com a economia que 
farão na manutenção dos seus veículos. Sem aditivos, o GNV não 
produz resíduos nem provoca a corrosão nos motores; 
consequentemente, sem resíduos nem corrosão, a manutenção chega 
a 60%. A vida útil do motor aumenta, no mínimo 25%; das velas, até 
70%. 

Ressalte-se ainda o desempenho de 20% maior, por volume, se 
comparado à gasolina ou ao álcool, e também a vantagem econômica 
imediata: o GNV é bem mais barato que os outros combustíveis. 
Enfim, o GNV é o mais limpo dos combustíveis alternativos. 

Entretanto, o alcance do projeto deve ser compreendido como um 
alerta para o meio ambiente e para a saúde dos contribuintes. Zelar 
por essas duas máximas é prerrogativa do Poder Legislativo. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Alencar da Silveira Jr. 

-Anexe-se ao Projeto de Lei no 351/2003, nos termos do§ 2° do art. 
173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 797/2003 
Declara de utilidade pública a Família Down - Associação de Pais e 

Amigos dos Portadores da Síndrome de Down, com sede no 

~------------~------------~ 



389 
Município de Teófilo Otôni. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Família Down -

Associação de Pais e Amigos dos Portadores do Síndrome de Down, 
com sede no Município de Teófilo Otôni. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de junho de 2003. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A entidade denominada Família Down, sem fins 

lucrativos, possui como objetivos: reabilitar as pessoas portadoras da 
síndrome de Down; promover reuniões com pais dos portadores da 
síndrome e com os responsáveis por eles, a fim de trocarem 
experiências e informações; conscientizar a sociedade para que não 
haja preconceito em relação à doença; promover intercâmbio entre 
instituições congêneres, bem como pesquisas, estudos e debates 
científicos sobre o tema; elaborar e executar projetos de assistência 
aos portadores carentes de recurso, proporcionando-lhes 
oportunidade para seu crescimento; envidar esforços para adaptação 
social. 

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres 
colegas ao título declaratório proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 798/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação Comunitária Nossa 

Senhora da Conceição, com sede no Município de Coluna, a área que 
menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação 

Comunitária Nossa Senhora da Conceição uma área de terra 
desapropriada, de propriedade do Estado, com 2.000 m2 (dois mil 
metros quadrados), situada na fazenda de Herculano Oliveira Lopes, 
zona suburbana, no Município de Coluna, registrada no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de São João Evangelista, no Livro no 
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3-E, a fls. "290", sob o Registro no R-9.531, de 27/5/61. 

Art. 2° - A área de que trata esta lei destina-se à construção da sede 
da Creche Comunitária Cantinho da Criança. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de abril de 2003. 
Olinto Godinho 
Justificação: A área a que se refere o projeto será utilizada para a 

construção da sede da Creche Comunitária Cantinho da Criança, que 
é administrada pela Associação Comunitária Nossa Senhora da 
Conceição, com sede no Município de Coluna. 

Face ao exposto e considerando que não há qualquer óbice à 
doação da área à referida Associação, aguardo de meus pares a 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 799/2003 
Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo à 

Doação de Alimentos - Banco de Alimentos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Programa de Incentivo à Doação de Alimentos 

- Banco de Alimentos -, cujo produto deverá ser distribuído à 
população em situação de vulnerabilidade social, especialmente no 
que se refere à condição de aquisição de alimentos. 

Art. 2° - O Programa terá como principal objetivo arrecadar, junto a 
produtores rurais, a estabelecimentos industriais e comerciais e ao 
público de maneira geral, alimentos de comercialização inviável, mas 
em condições de serem consumidos com segurança. 

Art. 3° - Para atendimento ao disposto nesta lei, o Poder Executivo 
deverá criar as condições administrativas, técnicas e sanitárias 
necessárias à triagem, separação, embalagem e distribuição dos 
alimentos recebidos em doação. 

Parágrafo único - A distribuição deverá beneficiar preferencialmente 
as entidades credenciadas pelo Programa, devendo, no entanto, 
alcançar toda a população necessitada, por meio da distribuição, em 
caráter excepcional e complementar, a pessoas individuais. 
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Art. 4°- A operacionalização do Programa' deverá ficar a cargo da 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que 
baixará as normas complementares para o seu perfeito 
funcionamento. 

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento poderá estabelecer parcerias e convênios com órgãos 
e entidades, governamentais ou não, para a consecução dos objetivos 
do Programa. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por 
conta da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e de outras fontes. 

Art. 6° - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, de junho de 2003. 
Roberto Carvalho 
Justificação: Toneladas de alimentos que poderiam ser utilizados 

para combater a fome da população de baixa renda são aterradas 
diariamente no Aterro Sanitário de Belo Horizonte, levadas por 
sacolões, supermercados e estabelecimentos comerciais em geral. 
Isso porque alguns alimentos apresentam pequenos defeitos de 
produção ou problemas nas embalagens que nem sequer impedem ou 
prejudicam o seu consumo. 

Este projeto de lei tem por objetivo a criação de um programa 
estadual que incentive essas empresas a doar r t_ alimentos, alguns 
dias antes de eles vencerem, a um Centro Esta~ual de Combate à 
Fome, que poderá ser gerido diretamente pelo Executivo ou por meio 
de parceria deste com ONGs ou instituições filantrópicas, com a 
função de receber, armazenar, controlar, inspecionar e distribuir 
gratuitamente esses alimentos ou produtos à população de baixa 
renda. 

Além disso, há a proposta de organização de uma rede municipal de 
combate à fome, que ampliará as frentes de distribuição desses 
alimentos. 

- Semelhante proposição foi . apresentada anteriormente pela 
Deputada Ana Maria. Anexe-se ao Projeto de Lei no 635/2003, nos 
termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 800/2003 
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Declara de utilidade pública a Associação Mineira dos Artistas e 

Músicos Militares, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira 

dos Artistas e Músicos Militares, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: A Associação Mineira dos Artistas e Músicos Militares é 

uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 15/2/2001, e tem sua 
diretoria constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que 
desenvolvem atividades voluntárias. 

A entidade tem por finalidade contribuir para facilitar aos seus 
associados os meios para livre acesso às fontes da cultura e o pleno 
exercício dos direitos culturais, priorizando a promoção, a assistência 
e o aperfeiçoamento intelectual, artístico e cultural de seus 
associados. 

Pelos relevantes serviços prestados pela Associação à sociedade e 
por sua importância social, apresento este projeto de lei e o submeto à 
apreciação dos meus nobres pares. 

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

REQUERIMENTOS 
No 843/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado 

voto de congratulações com a comunidade do Município de Montes 
Claros pelo transcurso do aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

No 844/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Brasília de 
Minas pelo transcurso do aniversário de sua emancipação político-
administrativa. 

N° 845/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Bocaiúva 
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação político-

-

L-------~------...J 



393 
administrativa. (-Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 846/2003, do Deputado Célio Moreira, pleiteando sejam 
solicitadas informações à Promotora do Município de Andrelândia 
sobre a decisão de proibir ruídos provenientes de aparelhos 
produtores ou amplificadores de som quando produzidos em via 
pública.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 847/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao 
Diretor do DER-MG com vistas a que seja asfaltada a estrada que liga 
os Municípios de Presidente Juscelino e Santana de Pirapama. (- À 
Comissão de Transporte.) 

N° 848/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Paraopeba, na pessoa do Prefeito Municipal, Sr. José Antônio Matos, 
pelo transcurso do 91 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente 
pelo Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao Requerimento no 796/2003, 
nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.) 

N° 849/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso à Sra. Anna Bárbara de Freitas Carneiro 
Proietti, Presidente da Fundação HEMOMINAS, pelo fato de essa 
instituição estar concorrendo ao 2° Prêmio Adventis Bhering, em 
Birmingham, Inglaterra.(- À Comissão de Saúde.) 

No 850/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr., pleiteando sejam 
solicitadas ao Procurador-Geral de Justiça do Estado informações 
sobre a remuneração dos membros do Ministério Público. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão 
de Fiscalização Financeira. Anexe-se ao Requerimento no 435/2003, 
nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.) 

N° 851/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso à Companhia de Fiação e Tecidos Cedro 
Cachoeira, na pessoa de seu Presidente, Sr. Agnaldo Diniz Filho, por 
seus 131 anos de atividades no Estado. (- À Comissão de Turismo.) 

N° 852/2003, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando sejam 
solicitadas ao Secretário da Saúde informações sobre o tratamento de 
hemodiálise no Estado. 

No 853/2003, do Deputado Leonardo Moreira, pleiteando sejam 
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solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG irtformações relativas ao 
transporte coletivo intermunicipal. 

No 854/2003, do Deputado Leonardo Moreira, pleiteando sejam 
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG informações relativas a 
multas aplicadas às empresas de transporte coletivo. 

N° 855/2003, do Deputado Leonardo Moreira, pleiteando sejam 
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre o 
fechamento das balanças nas rodovias estaduais. (- Distribuídos à 
Mesa da Assembléia.) 

N° 856/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o colunista social Ricardo 
Accácio pela realização da 12a edição da noite de gala dos Notáveis 
do Ano de Minas Gerais. ( - À Comissão de Transporte.) 

N° 857/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil, com 
vistas à transferência da Delegacia de Polícia do Município de 
Uberlândia para um prédio público. (- À Comissão de Segurança 
Pública.) 

No 858/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Sr. Guilherme Laager, Diretor Executivo 
da Companhia Vale do Rio Doce pela liberação de verba destinada à 
construção da ponte da cidade de ltinga. 

No 859/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Vice-Presidente da República e ao Mini::~o dos Transportes 
com vistas à conclusão das obras do Anel Rodoviário de Montes 
Claros. 

N° 860/2003, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja 
solicitado ao Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Secretário de Defesa 
Social, e ao Cel. PM Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da 
PM, a realização de estudos com vistas à instalação de uma unidade 
do Corpo de Bombeiros no Município de Nova Serrana. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Mauri Torres, Miguel Martini (2) e Weliton Prado. 

Comur)icações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Wanderley Ávila (2) e Dimas Fabiano. 

~ 
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Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria. 
A Deputada Ana Maria - É um prazer subir novamente· a tribuna 

desta Casa. Venho cumprimentar a Secretária Vanessa e o 
Governador Aécio Neves por estarem ampliando o ensino 
fundamental de oito para nove anos. Faço isso porque levantei alguns 
dados em Belo Horizonte e verifiquei que as crianças das escolas 
particulares freqüentam-nas por oito anos, no ensino fundamental, e 
mais três anos no pré-escolar, enquanto, no ensino público, temos 
matriculadas apenas 4.747 crianças no pré-escolar. 

Um total de 48.374 crianças estão iniciando a alfabetização, 
iniciando 40.927, da rede pública de ensino de Belo Horizonte, aos 7 
anos, sem que nunca tenham estado em uma escola. Por meio 
desses dados, podemos chegar ao chamado analfabetismo funcional. 
Como as nossas crianças, sem o direito ao pré-escolar, podem ter o 
mesmo resultado das que têm os três anos desse curso? Com isso, 
53% dos nossos jovens iniciam o 2° grau com uma idade bem 
avançada. Os nossos alunos da rede pública gastam 9 anos e meio 
para concluir o ensino do fundamental. Com esses dados, cheguei à 
conclusão de que o nosso Governador está mais do que de parabéns. 
Como sou da rede estadual, parabenizo o Governador e a Secretária, 
porque agora daremos às nossas crianças do ensino público o direito 
de cursar mais um ano do fundamental, para que a alfabetização 
ocorra como pretendemos. 

Artigo publicado em um jornal deixou-me feliz, porque veio como 
resposta a questionamentos que tenho feito diuturnamente nesta 
Casa. Refiro-me ao fato de, na UNIMONTES, existirem alunos 
pagando, sem poder, a inscrição para participar do vestibular. Desta 
vez, neste ano, após muita briga e reclamação da minha parte, tive a 
grata surpresa de ler no jornal que recebeu 2.906 pedidos de redução 
e de gratuidade da inscrição. Neste ano, após termos reclamado e 
mostrado que o ensino público tem de ser gratuito, concedeu 2.089 
isenções para as inscrições do vestibular. Nós, nesta Casa, podemos 
muito fazer por quem tem pouco e por quem precisa muito de todos 
nós. 

Eu, o Deputado Carlos Pimenta e o Deputado Federal Athos Avelino 
fomos conversar com o Ministro Cristóvam Buarque. Para todos os 
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assuntos tratados, recebemos uma resposta positiva. Primeiro, 
tratamos da questão referente à Universidade Federal do Vale do Sã.o 
Francisco. 

É uma universidade que já ex"1ste e funciona em Pernambuco e na 
Bahia. Foi criada para beneficiar a região abrangida pela bacia do Sã.o 
Francisco. Pleiteamos a viabilização de um "campus" da Universidade 
Federal do Vale do São Francisco em Minas Gerais, visto que grande 
parte da bacia está localizada neste Estado. Pedimos sua intercessã_0 
parq. que, em Pirapora e Januária, tivéssemos cursos da 
Universidade. Para tanto, o assessor do Ministro, que trata de 
assuntos referentes ao ensino do 3° grau, estava lá e despachou 
pedindo a seu Secretário que agilizasse os levantamentos. ' 

Tratamos também sobre a UFMG. Em Montes Claros, temos o curso 
de Agronomia, com área que comporta outros. O Ministro Cristóvarn 
Buarque, mais uma vez, acendeu-nos luz verde, falando da viabilidade 
de se instalar, naquele município, outros cursos. Para todos nós, do 
Norte de Minas, é grande a alegria, pois sabemos que apenas a 
educação pode transformar nosso povo, e só o povo é capaz de 
transformar nossa região. 

Tratamos ainda de outro assunto, sobre o qual tenho falado 
inúmeras vezes nesta tribuna e nas comissões, qual seja o de ser 
impossível exigir que professores da 1 a à 4a séries arquem com os 
gastos referentes ao curso do 3° grau, quando sabemos que o salário 
recebido por eles é pequeno demais. Minha alegria foi enorme, 
quando, ao falar com o Ministro sobre a possibilidade de destinação 
de recursos para a capacitação dos professores, nos disse: "Sra. 
Deputada, por incrível que pareça, coincide com meu pensamento e 
reforça meu desejo de anunciar um programa que tenho em mente". 
Digo isso não só aos Deputados, mas também a todo o Estado e, 
principalmente, aos professores da 1 a à 4a séries, que sabem que, a 
partir de 2007, se não tiverem concluído o 3° grau, estarão 
praticamente fora do sistema. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Testemunho o trabalho 
que a Deputada tem feito, principalmente no setor de educação. 
Nossa viagem a Brasília foi extremamente importante, como bem foi 
relatado; Porém, mais do que importante foi a receptividade do 
Ministro, mostrando-se sensível aos pedidos que apresentamos. 
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Mostrou que existe grande espaço em termos de aplicação de 
recursos públicos federais, na área de educação, no Norte de Minas. 
A implantação desses cursos e de uma extensão da UFMG em 
Montes Claros e a ajuda aos professores leigos mostrarão a presença 
do Governo Federal. Continue dessa forma, persistindo. Isso 
engrandece o trabalho do parlamentar. V. Exa. está demonstrando 
grande sensibilidade. No primeiro mandato, tem defendido e 
ostentado a bandeira da educação com muita firmeza. Parabéns! 
Conte comigo para que, juntos, possamos fazer um grande trabalho 
pela educação do Norte de Minas. Muito obrigado. 

A Deputada Ana Maria - Muito obrigada, Deputado Carlos Pimenta. 
Trabalhamos por uma mesma causa, o Norte de Minas. A minha 
batalha pelo cidadão norte-mineiro e do Jequitinhonha tem sido 
grande. É difícil lutarmos para que instituições reconhecidas como 
importantes abram espaço para os excluídos. 

O Ministro Cristovam disse, ao fim do meu pedido para os 
professores de 1 a a 4a séries, que isso vinha ao encontro de um 
desejo dele. E qual não foi minha surpresa ao deparar com outro 
artigo de jornal, que leio para os senhores: "O Governo Federal vai 
criar uma espécie de provão para os professores de 1 a à 4a série. Os 
aprovados no Exame Nacional de Certificação de Professores da 
Educação Básica ganharão um certificado e uma bolsa federal de 
incentivo à formação continuada, com duração de cinco anos". 

Assim, professoras de Minas Gerais, tenho certeza de que todas 
vocês estarão se habilitando para o nível de 3° grau sem precisar 
investir o parco dinheiro que ganham pelo desempenho da função. 
Estarão se diplomando e cumprindo a exigência da Lei de Diretrizes e 
Bases. 

Grande foi minha alegria em ir a Brasília com o Deputado Carlos 
Pimenta e trazer para esta Casa tantas respostas positivas, tantos 
assuntos de importância. O Deputado Carlos Pimenta certamente 
usará a tribuna para falar sobre o transporte escolar, outro assunto 
tratado em Brasília. Se não revirmos o valor do transporte escolar, o 
Norte de Minas e o Jequitinhonha voltarão à época em que 
funcionavam as salas multisseriadas, que não resultam em ensino, 
apenas levam o aluno a perder seu tempo. 

Muito obrigada a todos. Que Deus nos ajude a recuperar o Norte de 

..._---~---~ 



~I 

398 
Minas e o Jequitinhonha, que tanto esperam de nós. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, amigos da galeria, TV Assembléia, assessores desta 
Casa, volto, mais uma vez, a esta tribuna para dizer a todos que 
muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos desafios que 
tiveram de enfrentar. 

Muitas instituições firmaram-se no curso da história pela coragem e 
ousadia que souberam demonstrar em tempos de adversidade. Esta 
Casa, nos últimos dois anos, especialmente, soube interpretar o 
sentimento que brotava da opinião pública e promoveu profundas 
transformações em sua estrutura, discutindo, reavaliando e 
reconsiderando ações e formas que o povo mineiro gostaria que 
fossem mudadas. 

Essa leitura que se fez da opinião pública mais uma vez confirmou 
que o que é rígido desaba e o que está em constante movimento 
perdura. 

O Parlamento persiste porque não fugiu da sua indeclinável 
responsabilidade de bem representar o povo mineiro e porque soube 
mover-se ao encontro da vontade popular, não se divorciando de suas 
elevadas e sagradas prerrogativas. 

A instalação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, da qual 
tive a honra de ser escolhido Presidente na última quinta-feira, é mais 
uma demonstração de que esta Casa avança no ritmo que lhe é 
ditado pela sociedade, pois é fato inconteste que os Deputados são, 
em síntese, a voz do povo mineiro e o ouvido do sentimento popular. 
Esta casa reproduz, portanto, à perfeição, o fiel extrato de nossa 
sociedade, e persiste, sem se deixar abater, firme no curso da 
implementação de mudanças que tornam seus atos mais 
transparentes e suas portas mais largas para receber os apelos do 
povo, que, por seu voto, deu-lhe conformação. 

Tais ações denotam a vontade do Parlamento Mineiro e de seus 
membros de acertar, de fazer o melhor em favor do povo das Gerais. 
Creio não ser inútil recordar a lição de Kant, quando diz: "De tudo o 
que é possível conceber no mundo, não há nada que possa ser 
considerado bom sem restrições, a não ser, apenas, uma vontade 
boa." E esta, posso afiançar, não tem faltado a este parlamento. 
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Diante dos desafios, não tem faltado à Assembléia vontade e 

determinação para mudar, aperfeiçoar os seus mecanismos e 
aprimorar os canais de interlocução com a sociedade, 9 que lhe 
permite a percepção clara do desejo do povo mineiro. 

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que inaugura agora as 
suas atividades, é o mais novo fruto que se colhe desse trabalho 
contínuo da Assembléia, que informa sua vontade de zelar pela 
observância do decoro parlamentar e de exercitar o apreço à ética 
como virtude fundamental. Criando-a, oferecemos ao povo prova de 
que somos capazes de realizar as mudanças demandadas, e a nós 
próprios damos extraordinária demonstração de energia e sinergia, e 
mais conscientes nos tornamos das nossas possibilidades de 
verdadeira ação. 

É melhor ensinar as virtudes, dizia Spinoza, do que condenar os 
vícios. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, na sua missão de 
auxiliar o Presidente desta Casa na manutenção do decoro, da ordem 
e da disciplina no âmbito da Assembléia, irá pautar-se, acima de tudo, 
pela elevação dos princípios éticos em nosso meio, considerando-os 
como fundamentais e, como tais, inflexíveis. 

Para tanto, já em nossa primeira reunião, em comum acordo com os 
demais membros da Comissão, determinamos as seguintes 
providências, que entendemos essenciais e pertinentes ao início de 
nosso trabalho: 

- seja editada a publicação do Código de Ética para distribuição aos 
77 parlamentares; 

- seja marcada reunião com todas as Lideranças das bancadas com 
assento nesta Casa, com o propósito de buscar melhor sintonia entre 
as atribuições dessa Comissão e os parlamentares de cada bancada; 

- seja elaborado estudo para a criação de um instrumento de 
comunicação direta entre a sociedade mineira e a Comissão; 

- seja marcada reunião com a Mesa Diretora da Casa para 
estabelecer diretrizes ao trabalho da Comissão e conhecer eventuais 
representações já encaminhadas e sujeitas à nossa apreciação; 

- seja solicitada audiência com os Presidentes dos Tribunais de 
Justiça e de Contas, com o Procurador-Geral de Justiça e com o 
Governador Aécio Neves, a fim de participar-lhes o início dos 
trabalhos dessa Comissão. 
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A elevada atribuição que lhe confere a Resolução no 5.207 

permitirá à Comissão zelar pela observância dos preceitos nela 
estabelecidos, postando-se como guardiã do decoro parlamentar e da 
ética. 

"Ethos", ética em grego, dentre outras compreensões designa a 
morada humana. Como morada humana, não é algo pronto e 
construído de uma só vez. Ético significa tudo aquilo que ajuda a 
tornar melhor o ambiente, para que seja uma moradia saudável: 
materialmente sustentável, psicologicamente integrada e 
espiritualmente fecunda. 

Esse é o desafio primeiro do Deputado no exercício de seu 
mandato: fazer desta Casa urri ambiente saudável a irradiar a paz 
social. Para tanto, é preciso que cada parlamentar incorpore esse 
conceito como uma atitude prática diante da vida cotidiana, de modo a 
pautar por ele seu comportamento. Eis a razão de caminharem juntas 
as expressões ética e decoro parlamentar. 

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, V. Exa. está fazendo um pronunciamento histórico, 
anunciando a instalação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, 
da qual será Presidente. Não poderia esta Casa escolher melhor 
nome do que o seu, cujo papel será o de parlamentar e de Juiz. 
Muitas vezes atuará como Juiz para aplicar os princípios regimentais e 
constitucionais à conduta de seus colegas Deputados. 

V. Exa., que é dotado de equilíbrio e conduta ética exemplares e, 
portanto, merecedor do respeito de todos, certamente conduzirá essa 
Comissão com toda a sabedoria que tem demonstrado ao longo do 
seu trabalho nesta Casa. A sua sabedoria ética e caráter contribuirão, 

' ' sobremaneira, para o êxito da Comissão de Etica e Decoro 
Parlamentar desta Assembléia. O papel dessa Comissão é relevante 
para a construção da imagem desta Casa. À medida que respeitarmos 
o Regimento Interno e sentirmos o valor da Comissão e a grandeza da 
sua missão, nós nos respeitaremos mais. Assim, tornaremos esta 
Assembléia mais respeitada pelo povo. 

Podemos debater permanentemente com os opositores, mas sem 
ferir os princípios sólidos da amizade, da nossa missão. 

A Comissão de Ética tem um papel fundamental na condução dos 
debates e do relacionamento entre nós. O andamento dos trabalhos 
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dependerá muito da ação de V. Exa. e da nossa conduta 
respeitosa à sua posição. Sempre debateremos as nossa idéias. Este 
é o foro maior das discussões em nosso Estado. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço ao Deputado Bonifácio 
Mourão, que expressou muito bem o nosso sentimento. Tenho certeza 
de que V. Exa., com sua experiência e dignidade parlamentar, 
contribuirá muito com o nosso trabalho. (-Lê:) 

Honra-me, sobremaneira, presidir esta Comissão, cuja composição 
é marcada pela presença dos nobres pares Deputados Fábio Avelar, 
Biel Rocha, Gustavo Valadares, Gilberto Abramo, Célio Moreira e 
Padre João. 

Busco na memória a oportunidade que tive de remeter à Mesa da 
Assembléia, na legislatura passada, anteprojeto que, não tenho 
dúvidas, serviu de supedâneo à elaboração do que é hoje o nosso 
verdadeiro Código de Ética. Essa nossa iniciativa foi acompanhada 
por manifestações na Tribuna do Plenário, pugnando pela edição de 
legislação para normatizar aquilo que deve balizar a conduta do 
Parlamentar. 

Cumpre-me destacar, por justiça, o brilhante trabalho do Deputado 
Alberto Pinto Coelho, que, como relator do então Projeto de 
Resolução no 1.802, de iniciativa da Mesa, emprestou todo o seu 
empenho e dedicação para construir uma norma realmente adequada 
ao ordenamento ético de nosso Parlamento. 

Ao homenagear todos os parlamentares que participaram 
ativamente desse processo, não poderia me esquecer do Deputado 
Hely Tarquínio, que, no exercício da função de Corregedor desta Casa 
e precursor da nossa Comissão, esmerou-se em conferir a 
respeitabilidade necessária ao desempenho da atividade parlamentar. 

Manifesto publicamente a preocupação do Presidente Mauri Torres 
com a rápida instalação dessa Comissão. Nossas ações serão 
pautadas por debates voltados para as justas reivindicações, sempre 
ell) sintonia com a Presidência. (-Lê:) 

E certo que temos que fazer o melhor que pudermos. Essa é a 
nossa sagrada responsabilidade humana. Porém, diante dos 
percalços que surgem em meio a essa constante busca, não podemos 
conceber que o Poder Legislativo, garantidor por excelência da 
normalidade democrática, seja conspurcado pela sanha dos que 
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possam perturbar o bom andamento dos trabalhos. 

Meu pensamento se volta neste instante, para as novas gerações 
que hão de recolher o fruto do nosso trabalho e encontrar um Brasil 
integrado no seu verdadeiro destino, diferente daquele que 
encontramos. 

Usando desta oportunidade, queremos, mais uma vez, reafirmar o 
nosso desejo de reunir, numa obra afirmativa da força e do poder 
criador da mineiridade, todos os homens de boa vontade, todos 
aqueles que colocam alto o interesse de nosso Estado, tão 
necessitado, nesta hora, de desvelo, cuidado e trabalho. 

Esse será, sem dúvida, com o apoio e a compreensão de todos os 
parlamentares, o verdadeiro papel de nossa Comissão, que, por seu 
desempenho, merecerá o reconhecimento da sociedade mineira, 
como catalisadora de seus anseios, fruto da respeitabilidade mútua. 

Sabemos, e jamais poderemos desconhecer, que a presença de 
nossa Comissão, nesse contexto por que passa a democracia 
brasileira, será relevante para sua consolidação, pois reafirmará, uma 
vez mais, a postura vanguardista de Minas Gerais de apontar para o 
País o melhor caminho a ser trilhado. 

Imbuídos desse propósito, sentimo-nos animados e pedimos a Deus 
que nos inspire e nos dê sentimento de grandeza nessa tarefa. Que 
Deus nos abençoe. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Milton. 
O Deputado José Milton - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, especialmente os de 
Conselheiro Lafaiete, do Alto Paraopeba e do vale do Piranga. 

Hoje li reportagens dos jornais "Estado de Minas" e "O Tempo" com 
notícias positivas para a sociedade mineira. Tratavam da recuperação 
dos presos do Estado, por meio das Associações de Proteção e 
Assistência ao Condenado - APACs. 

Conselheiro Lafaiete buscou em ltaúna - exemplo bem-sucedido -
modelo para implantação da APAC no município. Numa iniciativa 
positiva, digna de ser ressaltada e copiada, o Juiz Aluísio Neves da 
Silva contou com o meu apoio, do Prefeito Vicente Faria, da Câmara 
Municipal, enfim, de toda a comunidade da cidade, para implantação 
dessa APAC em área desapropriada pela Prefeitura. Destaco também 
o apoio do Tribunal de Justiça, por meio do Presidente 
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Desembargador Gudesteu Biber. 

Qual a importância desse fato? É viabilizar não apenas o 
cumprimento da pena, mas a forma como o condenado a cumprirá, 
num processo de recuperação social, de ressocialização à 
comunidade. O sistema traz grandes benefícios para os municípios 
onde foi implantado. ltaúna, pioneira em Minas Gerais, teve a APAC 
implantada há 17 anos. Tal sistema proporciona custo reduzido ao 
Estado. No sistema prisional comum, o preso custa ao Estado cerca 
de R$1.200,00 e, no da APAC, R$300,00. 

É um sistema humanitário. Não há policiais nem Agentes 
Penitenciários na segurança. O dinheiro para cuidar dos detentos vem 
das parcerias com a comunidade: comércio, indústria, Prefeitura e 
Governo do Estado. Esse sistema é importante porque recupera o 
detento. No Brasil, o índice de recuperação nos presídios comuns é 
pequeno, por volta de 15%. Há taxa de reincidência em delitos em 
torno de 85%, enquanto, na APAC, menos de 10% voltam a cometer 
crime. 
·-Esse processo trará grandes benefícios à comunidade de 
Conselheiro Lafaiete. Um cidadão, fruto de fatalidade ou deslize 
social, ao cometer crime, será obrigado a cumprir a pena longe da 
comunidade, podendo até ser violentado. Conselheiro Lafaiete terá 
um sistema moderno, devendo ser copiado pelos municípios, já que 
alguns têm poucas unidades funcionando. 

Parabenizo o Juiz José Aloísio pela brilhante iniciativa, o Rotary, o 
Lyons, a Maçonaria e todas as entidades que responderam ao seu 
apelo. Haverá resposta positiva da comunidade, que, mobilizando-se, 
conseguirá o sucesso alcançado por ltaúna com a implantação da 
APAC. Em nome da comunidade de Conselheiro Lafaiete, agradeço o 
apoio do Dr. Vandecy Antônio Ferreira, Presidente da APAC de 
ltaúna, que informou à sociedade lafaietense as vantagens a serem 
implantadas na nossa cidade. 

Outro assunto tenho a tratar: a posição do Vice-Presidente José de 
Alencar, do PL. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Cumprimento-o pelo 
pronunciamento. Acompanho essas questões, sobretudo em São 
Joaquim de Bicas, Três Corações e Conselheiro Lafaiete. O 
Desembargador Alves de Andrade, árduo defensor das APACs, foi 

'----0--------1 
I 



I 

404 
designado para acompanhar o caso. Cumprimento a comunidade 
de Conselheiro Lafaiete, pois a implantação da APAC representou 
grande vitória. Trata-se de processo alternativo de reeducação dos 
presos, em que mais de 85% são recuperados. A renda "per capita" é 
muito menor que o valor despendido com o preso no sistema comum. 
Nosso sistema carcerário está falido; mas, com a participação dos 
Prefeitos, das comunidades e das lideranças, poderemos reduzir a 
violência. As cadeias e penitenciárias são escolas de criminalidade, 
pois o preso que furtou um botijão de gás poderá se tornar traficante. 
A solução para isso é simples, mas precisamos de lideranças e de 
pessoas que acreditem no processo alternativo. 

Cada cidade, ao adotar esse projeto, avança para mudar esse 
quadro do Brasil. Daqui a alguns anos, horrorizar-nos-emas, ao 
verificarmos que houve, em nossa história, sistemas penitenciários e 
carcerários como os atuais. Mais uma vez, cumprimento-o por 
defender as APACs. 

O Deputado José Milton - Deputada Maria Tereza Lara, agradeço a 
V. Exa. por enriquecer o pronunciamento. Lamentamos os que 
defendem o princípio da tolerância zero nos presídios. Sabemos que a 
recuperação, a humanização e a ressocialização dos presos não se 
coadunam com tal princípio. Os fatos sociais levam à violência, e a 
sociedade tem de ter tolerância e contribuir para a recuperação dos 
detentos. Só assim poderemos sonhar com uma sociedade mais 
tranqüila, equilibrada e humana. Não adianta adotarmos tal estratégia, 
mas contribuir para que o detento saia da cadeia cada vez mais 
revoltado e com dificuldade de integrar-se na sociedade. 

Num encontro em Conselheiro Lafaiete, houve exemplos fantásticos, 
que valeria a pena citar, mas o tempo não permite. Havia pessoas 
vivendo numa marginalidade muito séria, como a de qualquer cidade 
populosa, as quais conseguiram recuperar-se. Estão plenamente 
integrados na sociedade, contribuindo, somando e valorizando-se. 

Sr. Presidente, volto ao assunto dos juros. O Vice-Presidente, José 
Alencar, do PL, vem, numa posição de coerência, desde os oitos anos 
do Governo do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, batendo 
na tecla sobre os juros e na impossibilidade de, com juros altos 
estabelecer-se indústria nacional, com geração de empregos, de 
produtos, de bens, produtiva, capaz de atender ao mercado, de 
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exportar e gerar divisas para o Brasil. Além disso, há anos o PL 
prega a inviabilidade desse projeto de manutenção da taxa de inflação 
ao patamar do que determina o FMI: viabilidade de superávit da 
balança comercial e o atendimento de receita desse Fundo. 

Nos jornais, vemos a derrocada da indústria com milhares de 
desempregos. A indústria automobilística do Brasil está demitindo 
milhares de trabalhadores, concedendo férias coletivas, como a Fiat 
Automóveis. O parque nacional e industrial e a economia estão 
parç_ndo. 

A crítica do Vice-Presidente, que é empresário, é justa. Sabemos 
que não é viável a economia ser mantida sem o crédito, ou seja, para 
o empresário, na troca da duplicata; para o consumidor; enfim, que 
viabiliza a engrenagem da economia, por meio da indústria, do 
comércio e dos negócios pequenos. Verificamos a paralisação da 
economia e, cada vez maior, o índice de desemprego. 

Nos jornais, artigos se referem aos juros de cartão de crédito e do 
cheque especial como dos mais altos da história do País. Não é 
verdade quando anunciam que os juros são de 178%, pois é muito 
mais. Aliás, sou correntista do Banco ltaú. Tenho extrato provando 
que a taxa anual dos juros do cheque especial é de 187,52%. 
Portanto, a taxa de juros é de 200%. 

O Vice-Presidente, diante de sua experiência de empresano que 
começou de baixo, sabe a repercussão da exorbitante taxa de juros 
praticada pelos Bancos atualmente na economia, no desemprego, na 
balança comercial, enfim, em toda a vida da Nação. Não é à toa que 
os Bancos ganham no Brasil o que os internacionais, os maiores do 
mundo, percebem. 

Hoje está anunciado, nos principais jornais do Brasil, a compra do 
BBV pelo BRADESCO. O que os Bancos do Brasil ganham hoje é 
muito mais que o que ganham os Bancos de qualquer lugar do 
mundo. Qualquer Banco brasileiro consegue comprar Banco 
internacional, principalmente os que operam no Brasil. O BRADESCO 
e o ltaú estão comprando todos os Bancos estrangeiros que operam 
no Brasil. Os Bancos estrangeiros funcionam no Brasil com suas 
filiais, tendo seus maiores movimentos fora do nosso País, enquanto 
os Bancos nacionais ganham fortuna, diariamente, em cima do suor 
do brasileiro, da indústria, do pequeno empresário, quebrando a 
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indústria e o comércio. Não sei quanto o 'BRADESCO pagou no 
BBV, mas qualquer Banco nacional hoje consegue comprar um Banco 
internacional colocado à venda no Brasil. Lá fora os Bancos 
internacionais operam com taxas civilizadas, taxas baixíssimas, dentro 
da realidade do mercado, enquanto aqui cobram qualquer valor, 
qualquer taxa, esfolam qualquer cidadão, qualquer empresário, 
ganhando bilhões e bilhões. Fica aqui também minha indignação, 
fazendo coro com o nosso Vice-Presidente José Alencar em sua 
afirmação de que não podemos continuar nessa situação dos juros 
dos Bancos do Brasil, esse arrocho dos juros dos Bancos que 
inviabilizam a vida da Nação, o crescimento e o desenvolvimento do 
Brasil. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar. 
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas 

presentes nas galerias, caros telespectadores da TV Assembléia, 
meus senhores e minhas senhoras, cumprimento nosso querido 
amigo, Deputado José Milton, por trazer um assunto tão importante a 
esta Casa, para que possamos, cada vez mais, refletir sobre a 
questão da segurança. As APACs, no nosso entendimento, é uma 
solução interessante para essa crise que a sociedade enfrenta hoje 
com a questão da segurança. 

Gostaríamos também de cumprimentar nosso companheiro, 
brilhante Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que esteve nesta tribuna 
falando da imp~rtante missão conferida à rec~·~ temente instalada 
Comissão de Etica e Decoro Parlamentar, a qual iniciou seus 
trabalhos na semana passada, tendo como Presidente o ilustre 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Por sua proposta de trabalho, 
sabemos quão importante será a Comissão para esta Casa. Com 
satisfação, fomos indicados para compor essa Comissão. Tivemos a 
honra de ser escolhido por nossos pares para ocupar o cargo de Vice-
Presidente e pretendemos, ao lado do nosso Presidente, exercer 
nosso trabalho com serenidade e firmeza. Sabemos do significado 
dessa Comissão para esta Casa, como também dos desafios e 
dificuldades que iremos enfrentar .. Não temos dúvida de que, ao lado 
dos Deputados Dalmo, Biel Rocha, Célio Moreira, Gustavo Valadares, 
Gilberto Abramo e Padre João, haveremos de enfrentar todos os 
desafios que nos forem apresentados. 
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Sr. Presidente e Srs. Deputados, trago uma preocupação com 

relação a um movimento que se inicia na COPASA. Sou, há 30 anos, 
funcionário de carreira dessa empresa e participei ativamente do seu 
desenvolvimento e crescimento desde sua existência em apenas 20 
municípios. Hoje ocupa quase 600. 

Movimento pacífico está ocorrendo, com relação a uma paralisação 
feita agora em virtude de uma negociação que o SINDÁGUA, 
sindicato majoritário da COPASA, vem discutindo com a direção da 
empresa. Fomos procurados pelo Sindicato, que mostrou a 
preocupação pelo não-atendimento a uma proposta encaminhada - no 
entendimento dele e no nosso -, que é singela e que visa tão-somente 
recuperar a perda salarial dos funcionários da empresa ocorrida nos 
últimos 12 meses. 

A empresa, em contrapartida, fez sua proposta, atendendo 
parcialmente à solicitação do Sindicato, ou seja, propôs o atendimento 
de aproximadamente 50% da reivindicação da recomposição de 
perdas. Cria na empresa um indicador novo, a chamada gratificação 
por desempenho institucional. Entendemos que se trata de uma 
modalidade nova, que será experimentada. É importante que o 
funcionário seja, de certa maneira, gratificado pela produtividade. No 
entanto entendemos que, em primeiro lugar, deveria ser atendido o 
pedido de recomposição salarial. A partir daí, poderia haver 
gratificação por desempenho. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte)- Obrigado. Anuncio a presença 
do Dr. Jorge Pets. Veio visitar o nosso País, e isso nos deixa bastante 
felizes. Com certeza, nós, brasileiros, o estamos recebendo muito 
bem porque nossos países são irmãos e amigos. 

Essa visita é boa para o intercâmbio entre outros países e o Brasil, 
que mais detém tecnologia de país tropical. Evidentemente é um forte 
aliado do desenvolvimento do continente africano. Apesar de o Dr. 
Jorge ser de Portugal, investe em Moçambique. Ficamos felizes em 
poder ver o Brasil exportar tecnologia para aquele país. O Dr. Jorge 
está acompanhado do Dr. Luciano, do Sindicato do Açúcar e do Álcool 
do Estado. Obrigado. 

Dr. Jorge, quem está na tribuna é o Deputado Fábio Avelar, um 
defensor das águas, do meio ambiente e do setor produtivo. 
Agradecemos o aparte, Deputado Fábio Avelar. 
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O Deputado Fábio A velar- Deputado Paulo Piau, quando anuncia 

a presença, entre nós, de tão ilustres figuras, os Drs. Jorge e Luciano 
aproveitamos a oportunidade para desejar a eles e à sua comitiv~ 
boas-vindas ao nosso Estado, à nossa cidade e, sobretudo, à nossa 
Casa legislativa. É uma satisfação tê-lo conosco. 

Continuando nosso pronunciamento, deixamos registrada nossa 
preocupação em relação à manifestação dos funcionários da 
COPASA e do seu sindicato, embora pacífica e ordeira, pois sentimos 
que. a categoria está mobilizada. Antes de vir a esta Casa, tive a 
oportunidade de passar na COPASA e no sindicato e fiquei 
impressionado com a quantidade de funcionários mobilizados e que 
estão participando da justa reivindicação de reposição salarial. 
Podemos constatar a presença de mais de 1 .000 funcionários -
representantes de, praticamente, todas as regiões de Minas Gerais, 
mais notadamente da RMBH, por sua proximidade. 

Conhecedores profundos daquela empresa e da capacidade e 
dedicação de seus funcionários, que sempre vestiram a camisa, 
aproveitamos esta tribuna para fazer apelo à direção da empresa para 
buscar forma de atender a justa reivindicação dos colegas, cuja 
companhia tive o privilégio de compartilhar por quase 30 anos. Então, 
manifestamos a nossa preocupação e gostaríamos de contar com a 
boa-vontade da direção da COPASA para agilizar a negociação. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado. V. Exa., 
melhor do que ninguém, é o legítimo intérprete e mensageiro de toda 
aspiração e sentimento dos servidores da COPASA, cuja preocupação 
traz a esta Casa. Coloco-me ao lado de V. Exa., profundo conhecedor 
da estrutura e do mecanismo da COPASA, que presta relevantes 
serviços ao Estado, apoiando e manifestando minha solidariedade a 
esses servidores. 

Manifesto a satisfação por receber, hoje, servidores da Educação, 
do Sul de Minas, particularmente da minha querida Ouro Fino, de 
Jacutinga, Monte Sião, Inconfidentes, Borda da Mata e Pouso Alegre, 
cuja comitiva está percorrendo os gabinetes deste parlamento, 
preocupada com as reformas, cujas discussões serão iniciadas nesta 
Casa. A presença desses servidores significa o real exercício da 
democracia. Respeitamo-los e temos maior laço de gratidão com 
todos aqueles que dedicam a sua vida exclusivamente à educação. 
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Apresento minha palavra de apoio não apenas à minha reg1ao, 
mas a todo o Estado e demonstro, com dedicação e transparência, 
que estaremos vigilantes a todas essas discussões. Certamente, 
representarão momento importante e de muita reflexão, para garantir 
os direitos do funcionalismo. 

V. Exa. e a COPASA tenham certeza de que apoiaremos a justa 
reivindicação. Parabéns! A sua preocupação é desta Casa. Obrigado. 

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte e a solidariedade. 
Faço questão de ressaltar que, em relação ao saneamento, ao meio 
ambiente e até mesmo à COPASA, sempre recebi o carinho e o apoio 
dos colegas. 

Gostaria até mesmo de lembrar um projeto de emenda à 
Constituição, quando aqui iniciamos um trabalho, visando evitar a 
privatização de empresas públicas como a COPASA e a CEMIG, e 
obtivemos o apoio de todos os Deputados, o que culminou com o 
encaminhamento de um novo projeto à Casa por parte do 
Governador, o qual hoje já é lei e praticamente proíbe a privatização 
de empresas como as referidas acima. 

Embora o sindicato realize hoje uma paralisação na COPASA, isso 
tem sido feito de maneira ordeira, respeitando, principalmente, o 
direito do usuário de água e dos serviços sanitários. Todas as 
providências necessárias para a manutenção desse serviço foram 
tomadas pelo sindicato, e não constatamos ainda nenhum prejuízo à 
população servida pela empresa. 

Mais uma vez, agradecemos a oportunidade e fazemos um apelo à 
direção da COPASA e ao Sindicato para que encontrem, o mais 
rápido possível, uma proposta que atenda a ambas as partes, 
evitando, assim, um problema maior para a própria empresa. Muito 
obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

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

Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidê~cia, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 

83 do Reg1mento Interno, torna sem efeito despacho proferido na 
reunião ordinária realizada no último dia 4, referente ao Projeto de Lei 
no 691/2003, do Deputado Ricardo Duarte, que proíbe a criação de 
novos cursos médicos e a ampliação de vagas nos cursos já 
existentes, nos próximos dez anos, e dá outras providências. 

Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às Comissões de 
Justiça e de Educação para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno .. 

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

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

determina a anexação dos Requerimentos n°s 736 a 738/2003 a~ 
Requerimento no 735/2003, todos do Deputado Antônio Andrade, por 
guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 1 O de junho de 2003. 
Rêmolo Alo i se, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

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

e considerando o disposto na Decisão Normativa da Presidência no 8, 
determina a anexação dos Projetos de Lei n°s 178, 197 e 241/2003, 
dos Deputados Weliton Prado, Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Piau, 
respectivamente, ao Projeto de Lei no 100/2003, do Deputado Célio 
Moreira, por guardarem semelhança entre si. 

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

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 

nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os 
Requerimentos nos 858 e 859/2003, da Comissão de Transporte, e 
860/2003, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os 
fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos 
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Deputados Mauri Torres, solicitando a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei no 493/2003, Miguel Martini (2), solicitando a retirada de 
tramitação dos Projetos de Lei n°s 407 e 412/2003, e Weliton Prado, 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 180/2003 
(Arquivem-se os projetos.). 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 
11, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 
CONVÊNIOS COM A UNIÃO, EM 14/5/2003 

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Vanessa Lucas, Márcio Passos e Marília Campos. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Vanessa Lucas, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada 
Marília Campos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios dos 
Srs. José Joaquim do Prado, Prefeito Municipal de Carmo da 
Cachoeira; Modestino Soares Fonseca Neto, Prefeito Municipal de 
Presidente Juscelino, e José Eduardo Lopes Cançado, Prefeito 
Municipal de Pitangui, informando que não existem nos referidos 
municípios convênios que tenham sido inviabilizados pelo Decreto no 
4.594; Acássio Vieira de Azeredo Coutinho, João Correia da Silveira, 
Adair Dornas dos Santos, Artur Belo Tafuri, José Braz Da Silva, 
Gabriel Arcanjo de Oliveira, Agostinho Ronaldo de Aráujo, Prefeitos 
Municipais, respectivamente, de Carlos Chagas, Tarumirim, Rio 
Manso, Senhora dos Remédios, Unaí, Jequitaí e Alfredo Vasconcelos, 
relatando os problemas causados pelo Decreto no 4.594, como a 
inviabiliazação de várias obras nos respectivos municfpios. Passa-se 
à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita a 
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prorrogação do prazo de funcionamento desta Comissão por mais 
30 dias. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Vanessa Lucas, Presidente - Márcio Passos - Gilberto Abramo. 

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 3/6/2003 

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
José Henrique, Elmiro Nascimento, Gustavo Valadares, Paulo César, 
Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, 
por indicação da Liderança do BPSP) e Doutor Viana (substituindo 
este ao Deputado Elmiro Nascimento), membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Mauro Lobo e 
Sidinho do Ferrotaco. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado José Henrique, 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, a 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a implementação do 
Programa Empresa Mineira Competitiva. A Presidência destina esta 
parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença da Sra. 
Marilena Chaves, Diretora de Planejamento, Desenvolvimento e 
Produto do BDMG, representando o Sr. Wilson Brumer, Secretário de 
Desenvolvimento Econômico; Srs. Paulo Eduardo Rocha Brant, 
Diretor da Área de Operações do BDMG, representando o Sr. Romeu 
Scarioli, Presidente do BDMG; Lincoln Gonçalves Fernandes, 
Presidente do Conselho de Política Econômica, Social e Industrial da 
FIEMG, representando o Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente da 
FIEMG; Wagner Tomaz de Sá, Diretor Executivo da ACMINAS, 
representando o Sr. Eduardo Prates Octaviani Bernis, Presidente da 
ACMINAS; e lldeu de Oliveira Santos, Presidente da Associação 
Mineira da Micro, Pequena e Média Empresa - AMIPEME -, os quais 
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a 
palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que 

-
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deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo 
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Aberto o debate, segue-se ampla discussão,_ conforme 
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 2003. 
Elmiro Nascimento, Presidente - Biel Rocha - Leonídio Bouças. 

ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
T'3ANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 3/6/2003 

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Gil Pereira, Laudelino Augusto e Sidinho do Ferrotaco, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 
Passa-se à 1 a 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 na forma original, no 1 o turno, do Projetos de Lei no 
46/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto, em virtude de 
redistribuição). 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 aprovada a redação final do 
Projeto de Lei no 256/2003. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os Requerimentos nos 744, 748, 756, 757 e 
772/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Antônio Andrade em que solicita ao Ministro dos 
Transportes seja pavimentada a estrada que liga a região de Farofão 
à divisa do Estado de Minas Gerais com o Estado de Goiás, e em que 
solicita ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e 
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Obras Públicas sejam pavimentadas as estradas que ligam os 
Municípios de Lagoa Grande à MG-410; Dom Bosco à BR-251; 
Natalândia à BR-251; Bonfinópolis e Riachinho à MG-181; Urucuia ao 
trevo da MG-181 e da MG-202; Riachinho e Arinos à MG-181 e à MG-
202; Uruana de Minas e Riachinho; Formoso e Buritis à MG-400; 
Cabeceira Grande e Unaí à MG-188, e a recuperação da estrada que 
l~ga Paracatu e Unaí à MG-188 e à BR-251; Gil Pereira e Wanderley 
Avila em que solicitam seja realizada a audiência pública da Comissão 
em Pirapora, para debater o transporte multimodal, com ênfase para 
as hidrovias do rio São Francisco e a ferrovia que liga Pirapora a Unaí, 
e a atual situação da Companhia de Navegação do São Francisco -
FRANAVE -; e Gil Pereira em que solicita seja encaminhado ofício de 
agradecimento ao Sr. Guilherme Laager, Diretor Executivo da 
Companhia Vale do Rio Doce, pelo auxílio na liberação de 
R$4.000.000,00, destinados à construção da ponte da cidade de 
ltinga, no vale do Jequitinhonha, e em que solicita seja formulado 
apelo ao Ministro dos Transportes e ao Vice-Presidente da República 
para que sejam tomadas providências para a conclusão das obras do 
anel rodoviário de Montes Claros. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Laudelino 

Augusto - Célio Mor~ira. , _ 
ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DOS 

ACIDENTES AMBIENTAIS, EM 3/6/2003 
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, Leonardo 
Moreira e Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria José 
Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. A 
seguir, a Deputada Maria José Haueisen passa a direção dos 

-
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trabalhos ao Deputado Leonardo Quintão e apresenta oito 
requerimentos nos quais solicita: convidar representantes da FEAM, 
do IGAM, do CEDEC, do IBAMA, do CREA-MG, da ACODE, da ANA 
e do Ministério Público Estadual para, em consonância com as 
diretrizes de trabalho estabelecidas na reunião do dia 27/5/2003, 
atuarem como colaboradores nos trabalhos da Comissão; realizar 
audiências públicas para analisar e discutir, com representantes das 
entidades que menciona, a situação das barragens de rejeitas das 
indústrias do setor minerário; a situação das barragens de rejeitas de 
indústrias com resíduos poluentes; a situação das barragens de 
usinas hidrelétricas; a situação das barragens de uso múltiplo das 
águas; os acidentes no transporte de cargas perigosas; os acidentes 
advindos do uso de agrotóxicos e os aspectos da política ambiental e 
a responsabilidade técnica e administrativa na ocorrência de acidentes 
ambientais. Submetidos a votação, são aprovados os requerimentos. 
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, 1 O de junho de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar-

Leonardo Moreira ~ Leonardo Quintão. 
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 3/6/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Doutor Viana, Padre João, Paulo Piau e Gilberto Abramo, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a ouvir convidados com o objetivo de 
se discutirem as conseqüências causadas à produção agrícola e à 
própria subsistência das comunidades rurais atingidas pelo vazamento 
de produtos químicos no Córrego do Cágado, afluente do Rio Pomba, 
na zona rural de Cataguases, e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios da Sra. Elbe Brandão, Secretária de Estado 
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e 
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Mucuri e do Norte de Minas, relatando visita realizada à região do ra 
Va!e do Aç'!, com o objetivo de conhecer os programa~ voltad?s pa e 
a area sacra/ e sugenndo que as Comissões de Mero Ambrente 
Rec~rsos _Nat~r~is, de Saúde e de Política Agropecuária ~ 
Agror~dustrral vrsrte~ os referidos projetos. o Presidente ac~sa 
recebrmento do ProJeto de Lei no 337/2003 para 0 qual desrg~ou 
relator, no 1 o turno, o Deputado Luiz Humberto. A Presidência destrna 
esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre 0 

assunto em pauta. Registra-se a presença da Sra. Márcia Cristina 
Marcelino Romanelli, Gerente da Divisão de Indústria Química e 
Alimentícia - FEAM -; dos Srs. Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor-
Técnico do IMA; Maurício Roberto Fernandes Coordenador Técnico 
da EMATER; Ubaldina lsaac, técnica do Nú~leo de Licenciament? 
Ambiental do IBAMA, os quais são convidados a tomar assento a 
mesa. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que faç~rn 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussao, 
conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se à 3a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposiçõ~s 
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, sao 
aprovados requerimentos dos Deputados Gilberto Abramo em que 
solicita seja pedido ao Presidente da FEAM o encaminhamento a esta 
Comissão de informações continuadas e sistemáticas sobre as ações 
relacionadas ao acidente ambiental da Indústria Cataguases de Papel; 
Doutor Viana em que solicita seja realizada audiência pública, com os 
membros da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial e os 
convidados que menciona, para discutirem a possibilidade de 
implementação de um projeto de desenvolvimento dos municípios 
pertencentes ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 
Integrado da Microrregião da Serra do Geral de Minas, com o apoio do 
Banco do Nordeste e do BDMG, utilizando-se a metodologia de Pólos 
de Desenvolvimento Integrado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Doutor Viana, Presidente - Padre João - Gilberto Abramo. 
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
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HUMANOS, EM 4/6/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Durval Ângelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos, Célio Moreira e Roberto 
Carvalho, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e 
a votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Gudesteu Biber, Presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado; José Francisco da Silva, Ouvidor da 
Polícia; da Sra. Lísia Correa de Araújo dos Santos, Procuradora-Chefe 
da Defensoria Pública do Estado; do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, 
Corregedor-Geral de Polícia, publicados no "Diário do Legislativo" de 
29/5/2003; do Vereador lsauro Calais, Presidente da Câmara 
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cópia de parecer exarado 
pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania dessa Casa, sobre 
denúncia de violência policial praticada pela PMMG contra civil, e do 
Sr. Herbert José Almeida Carneiro, Juiz de Direito da Vara de 
Execuções Criminais do Fórum da Comarca de Belo Horizonte, 
encaminhando à Comissão para conhecimento e providências cópia 
do termo de declarações prestadas pelo sentenciado José Geraldo 
Silvério e o Informativo do Mandato Coletivo VerE~ora Neila Batista, 
Socialista e Democrático no 6/2003. Passa-se à 3 1ase do Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Durval Ângelo (5) em que solicita seja enviado ofício ao 
Chefe da Polícia Civil do Estado solicitando a transferência da 
Delegacia de Polícia do Município de Uberlândia do prédio do 
Sindicato Rural para algum prédio público; em que solicita audiência 
pública da Comissão para debater a situação das famílias ligadas ao 
Movimento Pró-Moradia em Contagem, que têm registro e escritura 
pública de uma área de 168.000. m2 de expansão urbana no bairro 
Monte Verde, mas que não foi liberada para ocupação; em que solicita 
visita da Comissão a estabelecimentos prisionais do Estado visando a 
verificar as instalações e o tratamento dispensado aos presos; em que 
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solicita seja feita manifestação de pesar à Sra. Heloísa Duarte e 
sua família, devido ao assassinato de seu filho Madson Vargas 
Loçasso no dia 31/5/2003; em que solicita seja formulada 
manifestação de apoio e que ela seja encaminhada ao Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado para inclusão nas fichas funcionais 
do reconhecimento aos excelentes serviços prestados pelo Coronel 
Davdson Lopes e pelo Major Oliveiras do 17° Batalhão da Polícia 
Militar de Uberlândia e de outros policiais que participaram de 
operações envolvendo conflitos agrários nos Municípios de Santa 
Vitória e Campina Verde; Roberto Ramos (2) em que solicita 
audiência pública da Comissão juntamente com a Comissão do 
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, na Câmara Municipal de 
Santa Luzia, para se discutir a situação dos asilos dessa cidade; em 
que solicita audiência pública da Comissão para se debater a situação 
dos estudantes impedidos de freqüentar as aulas nos 
estabelecimentos de ensino superior do Estado, por falta de 
pagamento; Célio Moreira em que solicita sejam encaminhados ofícios 
ao Promotor de Justiça da Comarca de lbirité e à Juíza Maria Dolores 
Giovine Clodovil pedindo o acompanhamento do processo de 
destituição do pátrio poder da Sra. Marlene Rosa dos Santos; Roberto 
Carvalho e Cecília Ferramenta em que solicitam audiência pública da 
Comissão, no Município de lpatinga, para se debater a situação atual 
das famílias das vítimas do "Massacre de lpatinga", ocorrido na 
década de 60. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Mauro Lobo - Roberto 

Carvalho. 
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 4/6/2003 
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Doutor Ronaldo e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Olinto Godinho e Padre 
João. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor 
Ronaldo, declara aberta a reunião e com base no art. 120, inciso 111, 
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do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior 
e dá-a por aprovada; em seguida a ata é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, 
em audiência pública, as causas da mortandade de peixes na Usina 
Hidrelétrica do Funil, localizada no Município de Lavras, e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Garibalde 
Carpaneda, Presidente da Câmara Municipal de Araguari, publicado 
no "Diário do Legislativo" de 29/5/2003; e José Carlos Carvalho, 
Secr:etário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Ambiental, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 483/2003 desta Comissão, 
publicado no "Diário do Legislativo" de 31/5/2003; e convite da 
Sociedade Brasileira de Geologia para o XLII Congresso Brasileiro de 
Geologia, a ser realizado em outubro de 2004 na cidade de Araxá. O 
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei no 385/2003, em 
turno único, para o qual designou como relator o Deputado José 
Milton. Em seguida, a Presidência registra a presença dos Srs. José 
Eugênio de Oliveira, Presidente da Comissão de Meio Ambiente da 
Câmara Municipal de Lavras; Carlos Alberto Ribeiro Moreira, Promotor 
de Justiça e Curador do Meio Ambiente de Lavras; Joaquim Martins 
Silva Filho, Procurador-Chefe da Procuradoria Jurídica da FEAM · 
~enilde das Graças Guimarães da Silva, Coordenadora do Projet~ 
Aguas de Minas; Marcelo Coutinho Amarante, Coordenador de Pesca 
da Diretoria de Pesca e Biodiversidade do IEF; Alice Beatriz Pereira 
Soares e Bernadete Castelo Branco, respectivamente, Diretora de 
Infra-Estrutura e Monitoramento e Técnica da Divisão de Infra-
Estrutura de Energia e Irrigação da FEAM; e Alessandro dos Santos 
Ribeiro, Coordenador do Grupo de Pesca da Comunidade do Funil, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. Logo após, passa a 
palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar _ 

José Milton. 
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ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA D'A COMISSÃO DE 
,FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 4/6/2003 
As 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Gil Pereira, lra.ni 
Barbosa, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da. 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Alberto 
Pinto Coelho. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a. 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. 
Tarcísio Augusto Viana, Presidente da Câmara Municipal de Pedro 
Leopoldo, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 29/5/2003. o 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 
25/2003, no 1 o turno, (Deputado Chico Simões); Projeto de Lei no 
304/2003, no 1° turno, (Deputado José Henrique) e Projeto de Lei no 
513/2003, no 1° turno, (Deputado Gil Pereira). Passa-se à 1a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de 
discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião Helvécio, que 
conclui pela aprovação do Projeto de Resolução ~137/2003, em turno 
único, na forma do Substitutivo no 1, aprese, ;tado, foi rejeitado 
requerimento do Deputado Jayro Lessa em que solicita a presença do 
ex-Governador do Estado ou de seu procurador, para, no prazo de 
dez dias, apresentar defesa desse projeto que rejeita as Contas do 
Governador referentes ao exercício de 2001 . Logo após, é concedida 
vista do parecer ao Deputado lrani Barbosa. O Projeto de Lei no 
93/2003 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do 
Deputado Sebastião Helvécio, aprovado pela Comissão. Passa-se à 
3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. Suqmetidos a votação, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Jayro Lessa, na forma do Substitutivo 
n° 1, em que sugere modificações no Regimento Interno da Casa no 
que se refere a tramitação das Contas do Governador, e lrani Barbosa 
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em que solicita a criação de com1ssao especial para apurar 
irregularidades no acordo firmado entre o Estado e a Fiat Automóveis, 
o qual trouxe prejuízos à arrecadação tributária do Estado entre 1992 
e 1994. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira - lrani Barbosa - Ricardo 

Duarte. 
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 

~RABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 5/6/2003 
As 9h15min, comparecem na Associação Comercial e Industrial de 

Sete Lagoas os Deputados Célio Moreira, Marília Campos e Doutor 
Ronaldo (substituindo este à Deputada Ana Maria, por indicação da 
Liderança do BPSP). Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Marília Campos, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a debater a situação de 
intranqüilidade dos 1 .500 empregados das unidades fabris da 
Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira localizadas em 
Sete Lagoas e em Caetanópolis diante de rumores sobre o 
encerramento de suas atividades e comunica o recebimento de ofício 
do Sr. Aguinaldo Diniz Filho, Presidente da citada Companhia, 
justificando sua ausência na audiência pública. A Presidência registra 
a presença dos Srs. João Rocha Nascimento e Evaldo Luiz Cardoso, 
respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito Municipal de Caetanópolis; 
José Moreira da Silva e João Batista de Souza, respectivamente 
Presidente e representante dos Sindicatos dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Fiação e Tecelagem de Sete Lagoas e Caetanópolis; 
Geraldo Sérgio Carneiro Santos, substituto do Delegado Regional do 
Trabalho, e Paulo Maciel, Presidente da Câmara Municipal de Sete 
Lagoas. O Deputado Célio Moreira concede a palavra ao Deputado 
Doutor Ronaldo, autor do requerimento que motivou a reunião, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
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convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados 
Roberto Ramos, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta 
Comissão com a Comissão de Direitos Humanos, no Município de 
Santa Luzia, para discutir denúncias de maus-tratos e más condições 
nos asilos dessa cidade; Marília Campos e Doutor Ronaldo, em que 
solicitam seja realizada audiência pública para debater alternativas 
para se manter a empresa Cedro Cachoeira nos Municípios de 
Caetanópolis e Sete Lagoas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados 
e demais presentes, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - André Quintão - Ana Maria - Marília 

Campos. 
ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM 

5/6/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Doutor Viana, João Bittar, Leonardo 
Quintão e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a debater os problemas relacionados com a hemodiálise e a doação 
de rins no Estado, em especial o descumprimento, pelas clínicas de 
hemodiálise, da Portaria no 82/2000, do Ministério da Saúde; a 
operacionalização do transporte de pacientes pela FHEMIG; o número 
insuficiente de clínicas para atendimento a todos os pacientes do 
Estado; os problemas na forma de distribuição de medicamentos aos 
pacientes; o fornecimento de alimentação aos pacientes durante a 
sessão de hemodiálise; e a inoperância do MG - Transplantes. A 
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Presidência destina esta parte da reumao a ouvir os seguintes 
convidados: Srs. Benedito Scaranci, Superintendente de Assistência à 
Saúde da SES; Josely Ramos Pontes, Promotora de Defesa da 
Saúde; Luiz Carlos Pertence, Presidente Nacional da Associação dos 
Pacientes de Hemodiálise e Crônicos Renais Transplantados; Patrícia 
Vasconcelos, Coordenadora da Comissão Estadual de Nefrologia da 
SES; João Carlos de Oliveira, Coordenador do MG - Transplantes; 
Reginaldo Gomes da Silva, médico e paciente de hemodiálise; Maria 
Ângela Avelar, Coordenadora da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária- DF- ANVISA -; Adriana Cacciari Zapaterra César, Diretora 
da Vigilância Sanitária da SES; Ana lvanete dos Santos, 
Coordenadora Estadual do Centro de Apoio Operacional - CAO 
Saúde; Nicodemus de Arimatéria, do Conselho Estadual de Saúde e 
do Sindicato dos Médicos, os quais são convidados a tomar assento à 
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Leonardo 
Ouintão, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Em seguida, a Presidência passa a palavra aos 
convidados, pela ordem acima menciona, para que façam suas 
exposições. A Presidência anuncia a presença dos seguintes 
participantes: Srs. Pedro Xavier Betim, Presidente da Associação dos 
Pacientes de diálise de Betim; Luís Carlos, Presidente da Associação 
de Pacientes de Diálise de Caratinga; Jarbas Aparecido, da 
Associação de Pacientes de Diálise de Divinópolis; João Batista, 
Presidente da Associação de Pacientes de Diálise de Juiz de Fora; e 
Sirlene, responsável pelo transporte de dialíticos da BHtrans. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Doutor Viana - Neider Moreira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 250/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em questão 

pretende declarar de utilidade pública a Fundação Maçônica 20 de 
Agosto, com sede no Município de ltuiutaba. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição de Justiça, 
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta, vindo agora a esta 
Comissão para deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação Maçônica 20 de Agosto, instituída pelos maçons das 

lojas maçônicas de ltuiutaba, é uma sociedade civil de caráter 
assistencial e sem fins lucrativos que se destaca pela prática 
desinteressada da beneficência. Tem como objetivos principais: 
cooperar com o poder público na formulação e na gestão de políticas 
públicas; manter em creches e escolas, inclusive profissionalizantes, 
crianças e adolescentes, promovendo sua educação e completa 
integração social; prestar assistência integral a pessoas mais 
carentes, promovendo a capacitação profissional e o encaminhamento 
ao mercado de trabalho; construir moradias em regime de 
compartilhamento com essas pessoas e, ainda, implantar um sistema 
de seguridade e de previdência privada. 

As atividades relacionadas poderão ser desenvolvidas diretamente 
pela Fundação, por convênios ou parcerias. 

Tendo em vista o que foi apresentado, podemos considerá-la 
perfeitamente habilitada para receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 250/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 257/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Paulo Piau, por meio do projeto de lei em referência, 

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Espírita Camilo 
Chaves, com sede no Município de Viçosa. 

Publicada em 8/3/2003, a matéria foi encaminhada a este colegiado, 
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ao qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos 
jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei 

no 12.972, de 27/7/98, que dispõe como requisito para se declarar 
uma entidade de utilidade pública ser ela pessoa jurídica, ter em sua 
direção pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos, além de 
servir desinteressadamente à coletividade. 

Por outro lado, atendendo aos procedimentos adotados pela Casa, 
verificamos, no art. 25 do estatuto da instituição, o compromisso de 
que as atividades dos ocupantes de cargos administrativos sejam 
inteiramente gratuitas, sendo vedado aos seus ocupantes o 
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. 
O art. 29, determina que, em caso de dissolução do Centro, seu 
patrimônio será doado a instituições congêneres à livre escolha da 
maioria dos sócios. 

Considerando que todos os requisitos foram cumpridos, não 
encontramos óbice à tramitação da matéria na Casa. Entretanto, para 
tornar completo o nome da entidade em causa, estamos apresentando 
a Emenda no 1 . 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 257/2003 
com a seguinte Emenda no 1 . 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Camilo 

Rodrigues Chaves, com sede no Município de Viçosa.". 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Ermano Batista - Durval Ân~elo - Paulo Piau - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 327/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em tela 
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tem por objetivo instituir a Semana Estadual do Aleitamento 
Materno, a ser comemorada anualmente de 1 o a 7 de agosto. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Em prosseguimento à tramitação da matéria, compete a esta 
Comissão apreciá-la, atendo-se ao estabelecido no art. 102, XI, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta de criação da Semana mencionada no relatório 

fundamenta-se na Semana Mundial de Aleitamento Materno 
' comemorada desde 1992, que teve sua origem no ano de 1990, 

quando representantes de diversos países, incluindo o Brasil, 
reuniram-se em Florença, na Itália, para elaboração dos princípios e 
metas da Declaração de lnnocenti. Nesse documento, os signatários 
se comprometem a promover o aleitamento materno nos primeiros 
quatro a seis meses de vida do bebê e a continuidade da 
amamentação até o segundo ano de vida ou mais, por meio de 
medidas a serem implantadas, com o intuito de conscientizar e 
estimular a mulher para a importância da amamentação e sensibilizar 
os mais diversos segmentos da sociedade para que dêem apoio a tal 
iniciativa. 

Como exemplo, a cada ano, internacionalmente, define-se um ponto 
a ser abordado sobre o tema. Em anos anteriores, foram discutidos 
aspectos relacionados com o papel do hospital, o trabalho da mulher, 
o Código de Comercialização de Alimentos e a responsabilidade 
social com aleitamento materno. 

Cabe ressaltar, ainda, que a descontinuidade no hábito de 
amamentar impacta negativamente a saúde das mães e das crianças. 
O aleitamento materno funciona, preventivamente, contra uma série 
de doenças que podem afetar mãe e filho no período de 
amamentação. 

Além de meritório, o projeto de lei ora apresentado vai ao encontro 
da legislação estadual, nos termos do art. 2°, V, da Lei no 12.650, de 
1997: 

"Art. 2°- .......................................................... . 
V- incentivo às campanhas de aleitamento materno.". 

~------------~------------~ 
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Pelas razões elencadas, a expectativa é de que com a instituição 

da Semana Estadual do Aleitamento Materno haja maior 
conscientização da sociedade sobre esse relevante assunto, 

Por outro lado, observa-se no projeto a inexistência de dispositivo 
que determine ao Poder Executivo o exercício de regulamentar a 
futura lei, decorrido certo prazo, o que não é admissível neste caso, 
além de apresentar outras incorreções no tocante à boa técnica de 
redação legislativa, motivos pelos quais apresentamos, na parte final 
deste parecer, o Substitutivo no 1, que atende perfeitamente à idéia 
central da proposição. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

327/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir formalizado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Institui a Semana Estadual do Aleitamento Materno e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a Semana Estadual do Aleitamento Materno, 

a ser comemorada na primeira semana de agosto. 
Parágrafo único - A programação a ser desenvolvida durante a 

semana comemorativa instituída por esta lei será definida pelo 
Conselho Estadual de Saúde. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator (redistribuído) -

Doutor Viana. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 343/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o Projeto de Lei no 343/2003 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Projeto Salva 
Vidas, com sede no Município de Juiz de Fora. 

Após exame preliminar realizado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação da matéria, cabe a esta 
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Comissão, em caráter conclusivo, apreciá-la de acordo com o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. ' 

Fundamentação · 
A Associação Projeto Salva Vidas foi constituída como sociedade 

civil independente, sem fins lucrativos, tendo como finalidade precípua 
desenvolver, dentro de suas possibilidades e recursos, atividades de 
caráter social visando à recuperação de viciados em drogas. . 

Em auxílio ao tratamento do dependente, presta-lhe assistência 
m?ral e espiritual, além de editar e divulgar literatura especializada, 
onentando os familiares e as pessoas em geral quanto ao 
relacionamento com o toxicômano e quanto à sua reintegração na 
sociedade. 

Pelos princípios que norteiam, ela se torna merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

343/2003 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 416/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei ora analisado 

pretende seja declarada de utilidade pública a Casa São Francisco de 
Assis, com sede no Município de Alfenas. 

Submetida a matéria preliminarmente à 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, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade possui como principais finalidades: promover e 

defender os direitos da criança e do adolescente; contribuir com o 
poder público quanto ao desenvolvimento físico e psicológico dos 
seus assistidos, propiciando-lhes educação, lazer e cultura; prest~r 
serviços de orientação às famílias, buscando melhor instrumentaliza-
las para a educação dos filhos; promover o aperfeiçoamento e a 
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qualificação profissional dos adolescentes e de seus pais, visando 
a seu crescimento pessoal e social. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 416/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 422/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei no 422/2003, de autoria do Deputado Pinduca 

Ferreira, tem por objetivo instituir o Dia da Solidariedade no Estado, a 
ser comemorado anualmente no sábado mais próximo do dia 9 de 
agosto. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou as Emendas nos 1 e 2. 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, que 
tramitará em turno único, conforme preceitua o art. 190 do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de instituir, no Estado, o Dia da 

Solidariedade, objetivando desenvolver ações no âmbito do poder 
público para fomentar programas e ações voluntárias voltadas a 
atender às camadas mais necessitadas da pop 1 '1!.'1ção, ações essas 
que trazem a marca do grande líder da solidarieaüJe no País, Herbert 
de Souza, ou simplesmente "Betinho". 

A escolha do dia 9 de agosto se dá justamente por ser a data do 
aniversário da morte dessa figura ímpar, que dedicou sua vida a lutar 
pelos ideais de seus irmãos e a construir uma sociedade mais justa e 
solidária. 

Apesar de considerarmos a proposição conveniente e oportuna, 
temos de fazer-lhe críticas e apresentar emendas para adequá-la ao 
nosso ordenamento jurídico. A primeira retificação no texto do projeto 
diz respeito à obrigação imposta no art. 2° às empresas e às 
organizações não governamentais de se envolverem voluntariamente 
no programa de solidariedade, nesse dia, de forma a prestarem 
serviços à comunidade e doarem bens e serviços, entre outras 
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iniciativas. A bem da verdade, se voluntárias, não há por que 
estarem essas ações previstas em lei. Ademais, o Estado não pode 
pretender desenvolver certas ações, contando com o apoio das 
entidades privadas. Ele, somente ele, é responsável por comemorar o 
referido dia se assim o propõe. 

Ademais, o projeto em exame cria um dia a ser comemorado no 
Estado, e a execução das atividades assim previstas são atividades 
eminentementes administrativas, inseridas no rol de competência do 
Poder Executivo, podendo prescindir de previsão legal. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

422/2003 com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça, e com a seguinte Emenda no 3. 

EMENDA No 3 
Dê-se ao "caput" do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- No Dia da Solidariedade, o poder público realizará eventos 

culturais e artísticos, incentivando:". 
Sala das Comissões, 1 o de junho de 2003. 
Celio Moreira, Presidente e relator - André Quintão - Marília 

Campos. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 441/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Jô Moraes, o projeto de lei em tela tem 
por escopo instituir o Dia Estadual em Memória das Vítimas dos 
Acidentes de Trabalho e das Doenças Profissionais, a ser 
comemorado anualmente, no dia 28 de abril. 

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça e considerada jurídica, constitucional e legal. 

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao 
mérito, nos termos do art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme bem salienta a autora da proposição, ela representa um 

alerta à sociedade para a importância das ações de natureza 
preventiva, pois os dados estatísticos indicam que, em todo o mundo, 
morrem anualmente mais de 335 mil trabalhadores vítimas de 
acidentes de trabalho, dos quais mais de 12 mil são crianças e mais 

-
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de 325 mil são vítimas de doenças profissionais; e, anualmente, o 
número de acidentados atinge a cifra astronômica de mais de 160 
milhões. 

Embora haja descompasso significativo entre os dados oficiais e a 
realidade brasileira, os relatórios do Instituto Nacional de Seguridade 
Social apontam para uma situação gravíssima. 

Com relação ao Estado de Minas Gerais, a situação não é diferente 
- os índices de acidentes de trabalho decorrentes da atividade 
mineradora não são menos assustadores, apesar do falseamento dos 
dados, da conhecida prática de subnotificação, da desestruturação 
conjuntural do mercado de trabalho e ·da predominância do trabalho 
informal, que reduzem sobremaneira o universo de trabalhadores 
protegidos pela Previdência Social. 

A fiscalização governamental insuficiente e a insistência por parte 
dos empregadores em manter precárias as condições de segurança e 
higiene no ambiente profissional constituem uma realidade 
extremamente prejudiCial para os que vivem do próprio ofício. 
·-Diante desse quadro alarmante, as organizações sindicais de todo o 
mundo têm proposto a unificação, para o dia 28 de abril de cada ano, 
das manifestações e protestos contra a ocorrência de acidentes do 
trabalho. Entende-se, portanto, que a proposta do projeto constitui 
importante passo para a busca de caminhos que tornem as condições 
de trabalho socialmente dignificantes. 

Entretando, embora a proposição seja, a nossos olhos, bastante 
oportuna, não trata da regulamentação da futura lei, que 
evidentemente deve estar a cargo do Poder Executivo. Para atender a 
essa omissão, apresentar-lhe-emos emenda, a ser formalizada na 
parte final deste parecer. 

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

Projeto de Lei n° 441/2003 com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se o seguinte art. 2°, renumerando-se os demais: 
"Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

noventa dias, contados da data de sua publicação.". 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente e relator - André Quintão - Marília 

.___ ______ f\·---------l 
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Campos. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 4451<oo3 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de iniciativa da Deputada Cecília 
Ferramenta, objetiva declarar de utilidade pública a Creche 
Comunitária Pequeno Lar, com sede no Município de Coronel 
Fabriciano. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e 
legal. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Creche Comunitária Pequeno Lar, fundada em 18/4/95, é urna 

entidade civil sem fins lucrativos, voltada para o atendimento a 
crianças de até seis anos. Sua meta principal é colaborar para que 
seja alcançado o bem-estar de filhos cujos pais não dispõem de 
recursos para satisfazer suas necessidades básicas. 

Dessa forma, propicia-lhes educação, alimentação e saúde, Para 
que tenham condições de participar de atividades esportivas, culturais 
e de lazer. 

Seu trabalho é executado com base nos princípios da ética e da 
cidadania, pois objetiva garantir às crianças o di r ~to de crescer e se 
desenvolver em um ambiente saudável, o mais fJróximo possível de 
uma família bem estruturada e harmônica. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

445/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 485/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relé;ltório 
O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Antônio Júlio, 

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Maravilhas - APAE de Maravilhas -, com sede 
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nesse município. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 4/4/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, conforme dispõe 
o art. 188 c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A propos1çao encontra-se corretamente instruída com os 

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, exigidos 
pela Lei no 12.972, de 27/7/1998, que disciplina a matéria. 

Uma vez que as condições ali mencionadas foram inteiramente 
atendidas, conforme se pode constatar da análise dos autos do 
processo, não encontramos óbice de natureza jurídica, constitucional 
ou legal à tramitação do projeto. 

Além do mais, o § 2° do art. 11 do estatuto da Associação prevê que 
a função de membro do Conselho de Administração, do Conselho 
Fiscal e da Diretoria Executiva não pode ser remunerada; e o 
parágrafo único do art. 33 determina que, em caso de extinção, o seu 
patrimônio será destinado a entidade congênere. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 485/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Paulo Piau - Durval Ângelo - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 490/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em questão 
objetiva declarar de utilidade pública a Ordem dos Cavaleiros da 
Inconfidência Mineira, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não 
encontrou óbice à tramitação da matéria e concluiu pela sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe, agora, a esta 
Comissão, em caráter conclusivo, apreciá-la, de acordo com o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira foi constituída 

como sociedade civil independente, sem fins lucrativos, fundada em 
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1996, tendo como finalidade precípua ajudar entidades 
beneficentes como asilos e orfanatos; dar assistência a pessoas 
excepcionais; estimular as ciências e as artes; fazer encaminhamento 
a serviços médicos; lutar contra a fome por meio da realização de 
campanhas humanitárias; contribuir nas campanhas oficiais contra 0 
analfabetismo e ajudar na erradicação de doenças. 

Por cumprir a entidade os requisitos disciplinadores contidos na lei e 
por verificarmos ·que empreende um trabalho de valorização das 
comunidades menos assistidas, não vemos como negar-lhe o título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

490/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 504/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 

questão pretende declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Várzea da Palma, com sede 
nesse município. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição de Justiça, 
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, a esta Comissão para 
deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Várzea da Palma é sociedade civil de caráter filantrópico 

e sem fins lucrativos que tem como objetivo precípuo a promoção de 
medidas que visem assegurar o ajustamento e o bem-estar dos 
excepcionais, por meio da execução dos programas da Federação 
Nacional das APAEs . 

Para cumprimento de suas metas, 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 
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especiais e seções especializadas. 

Tendo em vista o que foi apresentado, pode-se considerá-la 
perfeitamente habilitada a receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei n° 504/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 526/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe 

visa declarar de utilidade pública a Associação ltamontense de 
Educação Infantil Criança Feliz, com sede no Município de ltamonte. 

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, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação ltamontense de Educação Infantil Criança Feliz, criada 

em julho de 2000, não possui fins lucrativos e presta relevantes 
serviços à comunidade local. 

Sua função primordial é abrigar crianças desamparadas, que 
receberão atendimento da seguinte maneira: até 6 anos serão 
atendidas na Unidade Creche; de 7 a 14 anos, em situação de risco, 
na Unidade de Apoio à Criança; de 15 a 18 anos, na Unidade de 
Apoio ao Adolescente. 

Dessa maneira, a entidade procura dar proteção, educação, 
alimentação e assistência psico-pedagógica a todos os seus 
assistidos. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 526/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 533/2003 

~------------~------------~ 



Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Bilac Pinto, por meio do Projeto de Lei no· 533/2003, 
objetiva declarar de utilidade pública o Instituto da Criança e do 
Adolescente Leonor Franciscani - ICA - com sede no Município de 
Carmo da Mata. 

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, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade, fundada em 4/3/97, possui como pnnc1pais 

finalidades promover e defender os direitos da criança e do 
adolescente; contribuir com o poder público quanto ao 
desenvolvimento físico, psicológico e educacional dessas pessoas, 
propiciando-lhes lazer e cultura; prestar serviços de orientação às 
gestantes e às famílias, buscando instrumentalizá-las para a criação 
dos filhos; promover o aperfeiçoamento e a qualificação profissional 
dos adolescentes e seus pais, visando ao seu crescimento pessoal e 
social; contribuir para o desenvolvimento do potencial global de 
crianças e adolescentes portadores de deficiências físicas, 
dificuldades intelectuais e emocionais, com o objetivo de aumentar 
suas chances de ser um cidadão saudável, buscando desenvolver em 
seu caráter atitudes adequadas ao bom convívio social. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

533/2003 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 549/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei no 549/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, visa 

a declarar de utilidade pública a Associação Comunidade Terapêutica 
Cruz de Carvalho, com sede no Município de Ouro Fino. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunidade Terapêutica Cruz de Carvalho acolhe, 

trata e recupera pessoas dependentes de álcool ou drogas químicas. 
Assim, busca auxiliar o recuperando ao longo do processo de 
desintoxicação e reajustar sua estrutura psicossocial para reintegrá-lo 
na sociedade. 

Dando continuidade ao seu trabalho, orienta permanentemente o 
público, esclarecendo-o quanto ao risco do uso de entorpecentes e 
drogas em geral. 

Em vista da sua relevância, entendemos ser pertinente e merecido o 
título declaratório de utilidade pública que se lhe pretende outorgar. 

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

549/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 551/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei no 

551/2003 objetiva declarar de utilidade pública o Instituto das Irmãs 
Franciscana de Nossa Senhora de Fátima - IFNSF -, com sede no 
Município de Pedralva. 

Foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, conforme dispõe o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Instituto das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora de Fátima 

tem como finalidade estatutária a promoção do bem-estar da criança e 
do adolescente, objetivando o seu desenvolvimento integral. Também 
formula e desenvolve projetos alternativos de geração de renda para 
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assistir às famílias carentes do município. 
Por oferecer importantes serviços à comunidade, nada mais justo 

que lhe seja prestada honraria, como forma de reconhecimento à sua 
destacada importância no âmbito assistencial. 

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

551/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 564/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Fábio Avelar, visa declarar 

de utilidade pública a Creche Casinha Feliz da Comunidade Vila São 
José, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Creche Casinha Feliz da Comunidade Vila São José é uma 

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 18/1 0/86, cuja finalidade 
é a prática da filantropia e da assistência social. Seu trabalho pretende 
dar atendimento à criança menor de seis anos, contribuindo para o 
seu desenvolvimento físico e psicopedagógico ao oferecer-lhe 
alimentação, atividades lúdicas e culturais, além da prática de 
esportes. 

Ao empreender tais atividades, respeita o princípio da liberdade 
religiosa, sem preconceito de cor ou raça. 

Em razão dos serviços prestados, cuja importância é reconhecida 
pelas próprias autoridades do município, consideramos a entidade 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

564/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

1.----~----



PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
569/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

439 

O projeto de lei em análise, do Deputado Gil Pereira, visa declarar 
de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE de Tiradentes, com sede nesse município. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Tiradentes implementa medidas de âmbito municipal 

visando assegurar o bem-estar dos excepcionais. Promovendo a sua 
educação e assistindo-os em suas necessidades quotidianas, busca 
promover seu ajustamento social e desenvolver meios de ampliar sua 
auto-estima. 

Coordenando e executando na sua área de atuação os objetivos, 
programas e a política da Federação das APAEs, realiza iniciativas de 
grande significação para a comunidade. 

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

569/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 589/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Roberto Carvalho, por meio do projeto de lei em 

referência, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
Brasileira de Ações Integradas para o Desenvolvimento Humano -
ABRADH -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 5/4/2003, a matéria foi encaminhada a este colegiado, 
ao qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos 
jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela 

Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispõe como requisito para se declarar 
uma entidade de utilidade pública, ser ela pessoa jurídica, ter em sua 
direção pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Constatado o atendimento a tais requisitos, verificamos ainda que o 
art. 12 do estatuto da instituição determina que, em caso de extinção, 
seu patrimônio será destinado a uma entidade congênere, registrada 
no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 589/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Paulo Piau - Gilberto Abramo - Ermano Batista - Durval Ângelo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 593/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 
em análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Virginópolis, com sede nesse 
município. 

Após exame preliminar realizado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação da matéria, cabe a esta 
Comissão, em caráter conclusivo, apreciá-la, de acordo com o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de 

Virginópolis foi constituída em 12/3/97, como sociedade civil, 
filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional. Tendo 
como finalidade primeira encarregar-se, em âmbito municipal, da 
proteção e do bem-estar do excepcional, também formula programas, 
publica trabalhos e obras especializadas sobre assuntos diversos 
referentes a ele. 

Em virtude do valioso trabalho que realiza, julgamos a entidade 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
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Diante do exposto, opinamos pela aprovaÇão do Projeto de Lei no 

593/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 594/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 

em exame visa a declarar de utilidade pública o Centro Espírita "Luz e 
Esperança - Lar Criança Feliz", com sede no Município de Poços de 
Caldas. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 5/4/2003, a proposição foi 
encaminhada a este colegiado, ao qual compete proceder ao exame 
preliminar da matéria, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Observada a documentação juntada aos autos do processo, 

verificamos que a entidade postulante do título declaratório comprovou 
ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois 
anos, ter em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo 
exercício dos seus cargos. 

Pelo parágrafo único do art. 9° do seu estatuto, verifica-se que a 
instituição não remunera os cargos de sua diretoria e do conselho 
fiscal e deliberativo e não distribui lucros, bonifica·~es nem vantagens 
a dirigentes, mantenedores ou associados, sob '1enhuma forma ou 
pretexto. O art. 14 estabelece que, no caso de sua extinção, os seus 
bens serão destinados a outra entidade congênere, devidamente 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Cumpridos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente 
aqueles estabelecidos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, não há óbice à 
sua tramitação na Casa, porém, para aprimorar a redação do art. 1 o 
do projeto, cumpre-nos apresentar-lhe emenda. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, con_cluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 594/2003 
com a seguinte Emenda n° 1. 

EMENDA No 1 
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Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Luz e 

Esperança - Lar Criança Feliz, com sede no Município de Poços de 
Caldas.". 

Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Sebastião 

Navarro Vieira - Ermano Batista - Paulo Piau - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 596/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Wanderley Ávila, por meio da proposição sob comento, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Núcleo da Associação 
Beneficente a Crianças Carentes e Portadoras de Deficiência, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

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, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Núcleo da Associação Beneficente a Crianças Carentes e 

Portadoras de Deficiência, fundado em 15/12/95, é uma instituição 
filantrópica, sem fins lucrativos, que tem por finalidade proteger a 
saúde da família, a maternidade, a infância e a velhice, combater a 
fome e também a pobreza em todos os seus aspectos. 

Em vista do trabalho efetivamente realizado, do qual têm 
conhecimento autoridades do Município de Belo Horizonte, a entidade 
torna-se, a nosso ver, merecedora do título declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

596/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 613/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei 

em análise pretende declarar de utilidade pública a Associação da 
Criança e do Adolescente de Campos Altos - ACAMPOS -, 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 determina o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação da Criança e do Adolescente de Campos Altos -

ACAMPOS -, fundada em 30/9/97, e devidamente registrada em 
cartório, no dia 8/9/98, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que 
tem por finalidade ajudar a criança e o adolescente marginalizados na 
faixa etária dos 7 aos 17 anos. Dessa forma, os levam a redescobrir 
sua identidade e dignidade, incentivando-os, através da educação 
para o trabalho, a se tornar agentes de sua própria transformação e 
colaboradores na construção de uma sociedade justa e solidária. 

Visto que até mesmo as declarações de autoridades municipais 
atestam a lisura do trabalho desenvolvido pela Associação, que se 
prima pela solidariedade, a consideramos perfeitamente habilitada a 
receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo que foi aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

613/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 626/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em 

análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação Projeto de 
Salvação- APS -,com sede no Município de Belo Horizonte. 

Examinado o projeto 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, conforme preceitua o art. 
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103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Projeto de Salvação, fundada em 12/5/99, é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, cultural, 
assistencial e de promoção humana. 

É relevante mencionar que ela coordena as obras e os movimentos 
sociais dos moradores da comunidade, buscando desenvolver as 
pendências mais importantes das famílias carentes. No contexto da 
assistência social, atua para minimizar o sofrimento humano por meio 
do combate à fome e à miséria, bem como para amparar a 
maternidade, a infância e a velhice. 

A formação e a valorização do espírito comunitário são também 
seus objetivos. 

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

626/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 652/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado José Milton, o projeto de lei em análise 

objetiva declarar de utilidade pública o Movimento da União Popular 
do Estado de Minas Gerais - MUP -, com sede r "' Município de Belo 
Horizonte. 

Após ser publicado no "Diário do Legislativo", em 26/4/2003, vem o 
projeto a este colegiado para ser examinado preliminarmente quanto 
aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do disposto 
no art. 102, lll, "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 o da Lei no 12.972, de 27/7/98. 

Examinada a documentação qu.e instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas: a entidade 
postulante do título declaratório comprovou ter personalidade jurídica, 
estar em funcionamento há mais de dois anos, ter em sua diretoria 
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pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exerc1cJo 
dos seus cargos. Demonstra, ainda, servir desinteressadamente à 
coletividade, e o art. 26 do seu estatuto traz a determinação de que 
aos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal é vedado o 
recebimento de qualquer remuneração, lucro, gratificação, bonificação 
ou vantagem por suas atividades. No art. 28 fica estabelecido que, em 
caso de dissolução, o seu patrimônio será destinado a outra instituição 
congênere e de idêntica finalidade que esteja registrada no Conselho 
Nacional de Assistência Social. 

Satisfeitas as normas que disciplinam a matéria, não encontramos 
óbice à sua tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 652/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira Presidente e relator - Paulo Piau - Durval 

~ ' 
Angelo - Gilberto Abramo - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 653/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 653/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 
objetiva declarar de utilidade pública o Clube Social Pedro Leopoldo, 
com sede nesse município. 

Após ser publicada em 26/4/2003, a proposição foi encaminhada a 
este colegiado para exame preliminar da matéria, conforme dispõe o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei 

no 653/2003 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei no 12.972, de 
27/7/98, especialmente em seu art. 1°. 

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais 
normas, sendo que o art. 44 do estatuto da referida entidade prevê 
que o exercício das funções dos membros da diretoria, do conselho 
deliberativo e do conselho fiscal não será remunerado. Além disso, o 
art. 61 do Código Civil determina que, dissolvida a associação, o 
remanescente do seu patrimônio líquido será destinado à entidade de 
fins não econômicos designada no estatuto ou, omisso este, como é o 
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446 
caso da entidade em questão, por deliberação dos associados, a 
instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou 
semelhantes. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 653/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Paulp Piau - Ermano Batista - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 656/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Fundação de 
Proteção à Maternidade e à Infância de ltaúna, com sede nesse 
município. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no "Diário do Legislativo", em 1°/5/2003, e a 
seguir encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem 
preliminarmente seus aspectos jurídico, constitucional e legal. 

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

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

Verifica-se, ainda, que o parágrafo único do art. 14 do estatuto da 
entidade dispõe que nenhum dirigente, conselheiro ou associado 
poderá ser remunerado, enquanto o parágrafo único do art. 32 postula 
que, em caso de extinção da entidade, o patrimônio remanescente 
será destinado a uma entidade congênere, legalmente constituída e 
com sede no Município de ltaúna. 

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos 
no art. 1 o da Lei no 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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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 656/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Paulo Piau - Ermano 

Batista - Durval Ângelo - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 660/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 
em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Padre Paraíso- APAE de Padre Paraíso 
-, com sede nesse município. 

Publicado em 1°/5/2003, vem o projeto a esta Comissão para ser 
examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188 c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O assunto materializado no projeto está sujeito aos ditames da Lei 

no 12.972, de 27/7/1998, que estabelece critérios para a declaração 
de utilidade pública, os quais, no caso, foram plenamente atendidos, 
conforme comprova a documentação apensa ao processo. 

Além do mais, o § 2° do art. 11 do estatuto da Associação prevê que 
o exercício das funções de membro do Conselho de Administração, do 
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva não pode ser remunerado a 
nenhum título; e o parágrafo único do art. 33 determina que, em caso 
de dissolução, seu patrimônio seja revertido a uma associação 
congênere ou a entidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 660/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Sebastião 

Navarro Vieira - Paulo Piau - Gilberto Abramo - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N° 687/2003 
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 rejeita as contas do Governador 
do Estado referentes ao exercício de 2001. . 

Publicado o projeto no "Diário do Legislativo" de 1 0/512003, fOI 
aberto na Comissão o prazo de dez dias para apresentação de 
emendas. Durante o prazo regimental, nenhuma foi apresentada. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em 
conformidade com o art. 218 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de resolução em análise rejeita as contas do Governador 

do Estado relativas ao exercício de 2001. O projeto é resultado de 
deliberação desta Comissão, que apreciou a Mensagem no 291/2002, 
do Chefe do Executivo. 

Acompanhavam a mensagem do Governador o "Relatório Contábil"' 
o "Relatório de Controle Interno", elaborado pela Superintendência 
Central de Auditoria Operacional da Secretaria de Estado da Fazenda, 
e o "Demonstrativo da Execução dos Programas Sociais", além doS 
"Balanços Gerais das Administrações Direta, Autárquica e 
Fundacional e dos Fundos Estaduais". 

O exame técnico das contas foi feito pela Comissão de 
Acompanhamento da Execução Orçamentária - CAEO - e resultou em 
minucioso relatório. Durante o trabalho de análise foi aberta vista ao 
prestador, a fim de se esclarecerem alguns quesitos levantados pela 
Comissão. Esclarecidos os pontos questionados, os autos foram 
reexaminados e encaminhados para a Auditoria do Tribunal, que 
opinou, representada pelo auditor Nelson Cunha, pela "emissão de 
parecer prévio favorável à aprovação das contas do Exmo. Sr. 
Governador Itamar Cautiero Franco, com as ressalvas e 
recomendações formuladas" . 

Os autos foram ainda analisados pela douta Procuradoria de Justiça, 
representada pela Sra. Neila do Carmo Fanuchi, que se manifestou 
pela "emissão de parecer prévio favorável à aprovação pela 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais das contas do 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado relativas ao exercício 
de 2001, com as ressalvas constantes dos autos". 

O processo foi então encaminhado ao relator, Conselheiro Elmo 
Brás, que emitiu "parecer prévio favorável à aprovação, pela 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, das contas do 
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Governador do Estado relativas ao exercício financeiro de 2001, 
com as ressalvas, determinações, observações e recomendações 
expendidas". 

Na sessão extraordinária do Pleno do Tribunal de Contas em 
30/8/2002, o processo foi apreciado, e foi emitido "parecer prévio 
favorável à aprovação das contas do exercício de 2001, com as 
ressalvas, determinações, observações e recomendações constantes 
dos votos dos Exmos. Srs. Conselheiros. Vencidos, 'in totum', o Exmo. 
Sr. Conselheiro Moura e Castro e, em parte, o Exmo. Sr. Conselheiro 
Murta Lages". 

Concordamos com a decisão do plenário daquela Corte de Contas 
no sentido de que as imperfeições observadas não implicam prática 
deliberada de malversação dos recursos públicos, muito menos 
indícios que comprometam a gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial do nosso Estado. 

Concordamos também com o parecer da Auditoria do Tribunal de 
Contas e com o parecer da Procuradoria de Justiça perante a Corte 
de Contas, que se manifestaram por sua aprovação, sem prejuízo das 
recomendações explicitadas. 

Não há indício de má gerência da coisa pública. Ao contrário, 
constatamos esforços inegáveis de ajustamentos e de sincero 
trabalho. Consideramos os diversos aspectos dos autos e 
endossamos a necessidade premente da continuidade do árduo 
trabalho de administração da coisa pública frente às dificuldades de 
um mundo e de uma economia em larga transição. 

Lembramos também que o julgamento das contas do Governador 
pela Assembléia Legislativa não isenta os demais ordenadores de 
despesa e gestores de responsabilidade que venha a ser apurada em 
processo específico. Não deve, tampouco, se restringir à aferição de 
legalidade e de mera regularidade contábil. Ao nosso alvitre, deve, 
também, servir de base e orientação do planejamento futuro e norte 
para a implantação e revisão de políticas públicas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do 

Projeto de Resolução no 687/2003 na forma do Substitutivo no 1, a 
seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 

~------------~------------~ 



Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao 
exercício de 2001. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
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Art. 1 o - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de 
Minas Gerais referentes ao exercício de 2001. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Gil Pereira 

-José Henrique - Chico Simões - Jayro Lessa (voto contrário) - lrani 
Barbosa (voto contrário). 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 692/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo seja declarado de utilidade pública o Centro Assistencial 
de Lazer, Arte, Cultura Aurora Solariam - CALACAS -, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, foi a 
proposição publicada no diário oficial, em 10/5/2003, e a seguir 
encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem 
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
Em exame da 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 seus diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 

Na oportunidade, verificamos ainda que o art. 32 do estatuto da 
entidade dispõe que nenhum dirigente, conselheiro ou associado 
poderão ser remunerados e que o art. 34 dispõe que, em caso de 
dissolução da entidade, o patrimônio remanescente será destinado a 
uma entidade congênere, legalmente constituída. 

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

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 692/2003. 

Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Leonardo Moreira -

Paulo Piau - Ermano Batista - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 698/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo seja declarado de utilidade pública o Conselho Central de 
Vargem Alegre da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Vargem Alegre. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 15/5/2003, 
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser 
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição em referência, dotada de personalidade jurídica e sem 

fins lucrativos, encontra-se em funcionamento no Estado há mais de 
dois anos e os seus diretores, reconhecidamente idôneos, não são 
rer:nunerados pelo exercício de seus cargos. / 

E oportuno trazer à baila os arts. 20 e 24 do seu estatuto, por 
estabelecerem, respectivamente, que os "membros do Conselho 
Central de Vargem Alegre exercem suas funções independentemente 
de qualquer remuneração, seja a que título for" e que, em caso de 
dissolução da entidade, o patrimônio remanescente será destinado ao 
Conselho Metropolitano de Governador Valadares daquela Sociedade 
ou a outro Conselho indicado por ela. 

Por fim, afirmamos que, à vista da documentação que se fez juntar 
aos autos do processo, a entidade atende aos requisitos enunciados 
pela Lei no 12.972, de 27/7/98, para ser declarada de utilidade pública 
estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 698/2003. 
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Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Leonardo Moreira -

Paulo Piau - Ermano Batista - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 699/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem 
por escopo seja declarada de utilidade pública a Assistência e 
Promoção Social Exército da Salvação - Lar Américo de Oliveira 
Prado, com sede no Município de Jacutinga. 

A proposição foi publicada em 15/5/2003 e, a seguir, encaminhada a 
esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente, nos termos 
do disposto no art. 102, 111, "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 o 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 dos cargos 
que ocupam. 

À vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se no art. 3° 
do estatuto da entidade que as atividades desenvolvidas pelos 
membros da diretoria e do conselho fiscal, pelos sócios e pelos 
instituidores são inteiramente gratuitas; e o art. 25 determina que, em 
caso de dissolução, o patrimônio remanescente da entidade será 
destinado a outra instituição congênere registrada no Conselho 
Nacional de Assistência Social. 

Observados os requisitos legais e procedimentais, não encontramos 
óbice à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 699/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Ermano Batista -

Gilberto Abramo - Paulo Piau - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 702/2003 

~------------~------------~ 



Comissão de Constituição e' Justiça 
Relatório 
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O Projeto de Lei no 702/2003, do Deputado Gil Pereira, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa 
Bárbara - ACSB -, com sede no Município de Augusto de Lima. 

Publicada em 15/5/2003, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A propos1çao encontra-se corretamente instruída com os 

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista 
na Lei no 12.972, de 27/7/1998, que regula 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 § 1 o do art. 11 do seu estatuto prevê que serão 
inteiramente gratuitas as atividades dos seus Diretores, e o art. 31 
determina que, em caso de dissolução, seu patrimônio será destinado 
a uma entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 702/2003. ,._ 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Paulo Piau - Ermano Batista - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 703/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em tela 
pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul, com sede nesse município. 

Publicada em 15/5/2003, foi a. proposição encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, atendo-se aos lindes estabelecidos 
no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames 

emanados da Lei no 12.972, de 27/7/1998, que regulamenta os atos 
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências. 

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação 
que compõe os autos do processo, verifica-se que a entidade atende 
a todas elas. O art. 7° do seu estatuto prevê que qualquer membro de 
sua diretoria não receberá nenhuma remuneração, enquanto o art. 35 
determina que, em caso de dissolução, seu patrimônio será doado a 
entidade congênere. 

Apenas para fazer constar a sigla da entidade e o nome do 
município onde tem sua sede, apresentamos emenda ao art. 1 o da 
proposição. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 703/2003 com a seguinte 
Emenda no 1. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul - CONDESESUL -, com sede Município de 
Estrela do Sul.". 

Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gilberto 

Abramo - Ermano Batista - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 710/2003 

I Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem 
por escopo seja declarado de utilidade pública o Grupo de Congado 
Nossa Senhora do Rosário do Retiro, com sede no Município de 
Paraopeba. 

Publicada em 17/5/2003, foi a proposição encaminhada a esta 
Comissão a fim de ser examinada preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em 

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública 

-

~------------~------------~ 



455 
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 idonejdade, não 
podem ser remunerados pelo exercício de seus cargos. 

Por outro lado, à vista da documentação anexada ao projeto, 
verifica-se no § 3° do art. 45 do estatuto da entidade que as atividades 
desenvolvidas pelos membros da diretoria, e do conselho fiscal e 
pelos sócios não são remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento 
de qualquer lucro, gratificação, bonificação e vantagens; e o art. 41 
determina que, em caso de dissolução, seu patrimônio remanescente 
será destinado a instituição congênere juridicamente constituída e 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. 

Observados os requisitos legais e procedimentais, não encontramos 
óbice à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 710/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Ermano Batista - Gilberto Abramo - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 711/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo seja declarada de utilidade pública a União Comunitária 
do Córrego dos Rochas, com sede no Município de Vargem Alegre. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 17/5/2003, foi a proposição 
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, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição em referência, dotada de personalidade jurídica e sem 

fins lucrativos, encontra-se em funcionamento no Estado há mais de 
dois anos e os seus Diretores, reconhecidamente idôneos, não são 
rel)1unerados pelo exercício de seus cargos. 

E oportuno trazer à baila os arts. 27 e 30 do seu estatuto por 
estabelecerem, respectivamente, que ela "não remunera nem concede 
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vantagens ou benefícios a seus Diretores', soc1os, Conselheiros, 
instituidores, benfeitores ou equivalentes" e que, "em caso de 
dissolução da entidade, o patrimônio remanescente será destinado a 
outra instituição de natureza e fins semelhantes". 

Por fim, afirmamos que, à vista da documentação que se fez juntar 
aos autos do processo, a entidade em questão atende aos requisitos 
enunciados pela Lei no 12.972, de 27/7/98, para que possa ser 
declarada de utilidade pública estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 711/2003. 
Sala das Comissões, 1 o de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Paulo Piau - Ermano Batista - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 714/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 714/2003, do Deputado Neider Moreira, objetiva 
declarar de utilidade pública o Instituto Santa Mônica - APAE - de 
ltaúna, com sede nesse município. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 17/5/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação '-
Os requisitos pelos quais as sociedades civis e1,. funcionamento no 

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos que o 
parágrafo único do art. 1 O do estatuto da instituição regulamenta a 
não-remuneração de seus dirigentes, Conselheiros, associados, 
benfeitores e colaboradores pelo trabalho desenvolvido. 

Além do mais, estando previsto no parágrafo único do art. 25 o 
destino de seu patrimônio, em ~asa de extinção da entidade, a 
estabelecimento afim, não vislumbramos óbice à tramitação deste 
projeto, que pretende seja este Instituto declarado de utilidade pública. 

Objetivando corrigir o nome da entidade, apresentamos emenda ao 
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projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 714/2003 com a seguinte 
Emenda no 1. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
" Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Santa 

Mônica, com sede no Município de ltaúna.". 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Ermano Batista - Leonardo Moreira - Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 724/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça e encaminhado a 
esta Casa por meio do Ofício no 2.937/GAPRE/2003-GB, o projeto de 
lei em epígrafe cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do 
Tribunal de Alçada do Estado e dá outras providências. 

Publicada em 22/5/2003, foi a matéria distribuída a esta Comissão 
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise cria 38 cargos no quadro específico de 

provimento em comissão e 40 cargos no Quadro Específico de 
Provimento Efetivo da Secretaria do Tribunal de Alçada do Estado. 

Tal iniciativa decorre da necessidade da instalação de duas 
Câmaras Regionais para atender à demanda jurisdicional daquela 
Corte, cada vez mais crescente. Segundo a justificação que 
acompanha o projeto, a Corte Superior do Tribunal de Justiça 
autorizou a instalação e o funcionamento, provisoriamente na sede do 
Tribunal, em Belo Horizonte, de duas Câmaras Regionais, providência 
que pode ser concretizada com custo menor, em face das atuais 
restrições orçamentárias e financeiras. 

Para a instalação e o funcionamento dessas duas Câmaras, cada 
uma deverá ter, respectivamente, uma secretaria, com um cargo de 
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Da mesma forma, em virtude do provimento de cargos de Juiz do 
Tribunal de Alçada para a composição das referidas Câmaras, 
também se faz necessária a criação de cargos de assessoramento 
direto aos novos Juízes. 

O projeto em exame propõe, ainda, a criação de cargos de comando 
para compor duas Secretarias de Recursos para os Tribunais 
SupE;lriores e uma Secretaria de Feitos Especiais, unidades que já 
funcionam, em caráter precário, sob a direção informal de servidores 
designados, suscitando a necessidade de regulamentação. 

Finalmente, a proposição estabelece ser de recrutamento amplo o 
cargo de Assessor Técnico, código TA-DAS-11, padrão PJ-63, do 
Quadro Específico de Provimento em Comissão da Secretaria do 
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, constante do Anexo 11 
da Lei no 11.098, de 1998. 

A iniciativa do projeto é legítima, considerando-se que, segundo o 
art. 66, IV, "b", da Constituição Estadual, é matéria de iniciativa 
privativa do Presidente do Tribunal de Justiça a criação, a 
transformação ou a extinção de cargo e função públicos da Secretaria 
daquele Tribunal e das Secretarias do Tribunal de Alçada. 

A proposição, em seu art. 3°, estabelece que o provimento dos 
cargos criados fica condicionado ao cumprimento dos limites e das 
condições para a criação ou o aumento das despesas estabelecidas 
pela LRF. De fato, a referida lei, quando trata do controle da despesa 
total com pessoal, estabelece que é nulo de pleno direito o ato que 
provoque aumento dessa despesa, que não atenda ao disposto em 
seus arts. 16 e 17, que exigem a estimativa do impacto financeiro-
orçamentário da medida; e ao disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 
1 o do art. 169 da Constituição da República, e que exceda o limite 
legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. 

O art. 169, § 1°, da Constituição da República, por sua vez, 
determina que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos, empregos ou funções ou a 
alteração da estrutura de carreiras de qualquer órgão ou entidade da 
administração direta ou indireta só poderão ser feitas se houver prévia 
dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 
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Ressalte-se, pois, que, para atender às despesas decorrentes do 
disposto no art. 1 o da proposição, o art. 4° autoriza o Poder Executivo 
a abrir crédito suplementar até o limite de R$650.000,00 para o 
Tribunal de Alçada. 

No intuito de corrigir uma impropriedade técnica na identificação do 
código do cargo de Diretor de Secretaria de Feitos Especiais 
constante no Anexo I que acompanha a proposição, propomos ao final 
a Emenda no 1 . 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 724/2003 
com a seguinte Emenda no 1 . 

EMENDA No 1 
No Anexo 111, substitua-se a expressão "TA-AS-12" pela expressão 

"TA-DAS-12". 
·- Sala das Comissões, 1 o de junho de 2003. 

Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Ângelo, relator -
Ermano Batista - Gilberto Abramo - Paulo Piau. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR No 6/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei complementar em epígrafe, do Deputado Laudelino 
Augusto, altera a Lei Complementar no 33, de 29/6/94, que dispõe 
sobre a organização do Tribunal de Contas do Estado e dá outras 
providências. 

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e, 
em seguida, pela Comissão de Administração Pública, que opinou por 
sua aprovação. 

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos do art. 192, c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em estudo visa modificar a Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas do Estado, acrescentando dois parágrafos ao art. 41, que 

~-------------~-------------



------·· ----------- -----------------___:~ 

460 
determina a enumeração dos elementos integrantes da tomada ou 
prestação de contas em instrução do Tribunal. Os referidos parágrafos 
se referem à prestação de contas dos recursos do Fundo de 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério - FUNDEF: o § 1 o prevê a uniformização pelo Tribunal das 
orientações relativas à prestação, e o § 2° determina a inclusão, nas 
instruções do Tribunal, de · parecer dos Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, como elemento 
integrante da prestação de contas. 

Previsto no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição da República e regulamentado pela Lei 
Federal no 9.424, de 24/12/96, o FUNDEF tem como objetivo garantir 
a destinação de pelo menos 60% dos recursos dos Estados, Distrito 
Federal e municípios já vinculados à educação, pelo disposto no art. 
212 da Carta Magna, para a manutenção e o desenvolvimento do 
ensino fundamental. 

O art. 11 da referida lei federal prevê que os Tribunais de Contas 
dos Estados criarão mecanismos adequados à fiscalização do 
cumprimento pleno do disposto no art. 212 da Constituição da 
República e de seus próprios dispositivos. Cumpre informar que a 
Instrução Normativa no 02/2002, do Tribunal de Contas do Estado, que 
contém normas a serem observadas pelo Estado e pelos municípios 
para a aplicação dos recursos vinculados à educação, determina o 
encaminhamento de documentos e demonstrativos relativos à 
aplicação dos recursos do FUNDEF àquele órgão para fins de 
fiscalização. 

O acompanhamento e o controle social sobre a repartição, a 
transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEF fica a cargo de 
Conselhos instituídos em cada esfera de governo, nos termos do 
disposto no art. 4° da Lei Federal no 9.424, de 1996. Seguindo as 
diretrizes da legislação federal, o Decreto no 40.360, de 30/4/99, que 
dispõe sobre o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEF, estabelece, em seu art. 3°, suas competências. 
Além do acompanhamento e do controle social sobre o Fundo (inciso 
1), também compete ao Conselho Estadual examinar os registros 
contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais e atualizados 
relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo (inciso 
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111), examinar os processos de despesas e convênios financiados 
com recursos do Fundo (inciso IV) e avaliar de forma integrada com 
os Conselhos Federal e Municipais o funcionamento do Fundo no 
âmbito do Estado (inciso V), entre outras. 

Pelo exposto, conclui-se que a proposição em pauta não apenas 
está em conformidade com a legislação federal e estadual como 
também apresenta um avanço no que diz respeito ao 
acompanhamento, controle e fiscalização da utilização dos recursos 
do FUNDEF. Ao propor a inclusão do parecer dos Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF como elemento 
integrante da prestação de contas enviada ao Tribunal de Contas do 
Estado, o projeto permite integração entre os responsáveis por essa 
fiscalização. Uma vez que os Conselhos são constituídos por 
representantes de diversos segmentos da área da educação (inclusive 
professores e pais de alunos), nos termos do § 1° do art. 4° da Lei 
Federal no 9.424, de 1996, possibilita-se ao Tribunal de Contas uma 
avaliação mais ampla do emprego dos recursos do Fundo, tornando 
mais eficientes e abrangentes os mecanismos de controle desses 
recursos. 

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

Complementar no 6/2003 no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira, relator- Sebastião Helvécio 

- José Henrique - Jayro Lessa - Chico Simões. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 93/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Projeto de Lei no 93/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 
dispõe sobre a obrigatoriedade da venda de medicamentos a granel 
no comércio varejista do Estado. 

Publicada em 27/2/2003, foi a proposição apreciada pela Comissão 
de Constituição e Justiça, da qual recebeu parecer pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade. A seguir, a matéria foi 
encaminhada à Comissão de Saúde, que opinou por sua rejeição. 

Agora vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, XI, "b", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

O objetivo do projeto em tela é tornar obrigatória a venda fracionada 
de medicamentos disponíveis no mercado sob a forma de pílula e 
comprimido. 

Tal medida visa a trazer economia ao consumidor, especialmente 
àqueles que recebem prescrições médicas de um número específico 
de comprimidos, inferior ao contido nas embalagens convencionais. 
Argumenta o autor que há perdas consideráveis tanto de produtos 
valiosos, adquiridos em quantidade superior à que será consumida, 
quanto do dinheiro do consumidor dos medicamentos. 

Entendemos ser muito justa tal proposição, que visa atender às 
necessidades do consumidor bem como à proteção de seus interesse 
econômicos. 

A comissão de mérito que nos antecedeu, embora reconhecendo a 
intenção louvável do autor, apontou para as implicações técnicas de 
sua aplicação, uma vez que as diretrizes para a comercialização de 
medicamentos definidas em lei federal e regulamentadas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA -, órgão ligado ao Ministério 
da Saúde, dispõe que "as drogas, os medicamentos, e quaisquer 
insumos farmacêuticos correlatos ( ... ) somente serão entregues ao 
consumo nas embalagens originais ou em outras previamente 
autorizadas pelo Ministério da Saúde" (art.11 da Lei Federal no 6.360, 
de 1976). 

O objetivo desse comando é assegurar ao consumidor o acesso a 
todas as informações técnicas que caracterizam o produto, tais como 
data de fabricação, número do lote, prazo de validade, formulação, 
condições de armazenamento, indicações de uso, etc. A observância 
dessa norma deve ser fiscalizada pelo serviço de vigilância sanitária e 
representa uma garantia fundamental para o usuário do remédio. 

A ANVISA ainda veda à farmácia e à drogaria o fracionamento de 
medicamentos, só admitindo o fracionamento de produtos 
farmacêuticos em farmácia de atendimento privativo de unidade 
hospitalar. 

Assim, concluiu a comissão de mérito que "não é tecnicamente 
aconselhável a liberação de venda a granel de pílulas ou comprimidos 
que têm nas suas embalagens lacradas uma garantia de segurança 
do consumidor. A permissão ou a obrigatoriedade de abertura das 
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embalagens, além de contrariar a legislação federal em vigor, 
facilitaria, por exemplo, a venda de medicamentos com prazo de 
validade vencido ou a comercialização de lotes condenados, por parte 
de pessoas inescrupulosas, colocando em risco a saúde do 
consumidor". 

Devemos empreender esforços para que a indústria farmacêutica 
disponibilize ao consumidor embalagens lacradas com menor número 
de unidades, e reiteramos os elogios à nobre intenção do autor, que 
buscou amenizar essa grave questão social representada pelos altos 
custos dos remédios. Tais custos são um dos grandes responsáveis 
pela elevação dos índices de preços em nosso País. 

Embora do ponto de vista financeiro-orçamentário não existam 
óbices à aprovação do projeto por não implicar aumento de despesas 
públicas, acompanhamos o posicionamento da Comissão de Saúde, 
que foi emitido com base em regulamentação do setor. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei no 93/2003. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira, relator- Sebastião Helvécio 

- José Henrique - Chico Simões - Jayro Lessa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 174/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O projeto de lei em questão, do Deputado Ricardo Duarte, resultante 
do desarquivamento do Projeto de Lei no 2.142/2000, dispõe sobre a 
informação e a orientação relativas à legislação, ao sistema e aos 
procedimentos para transplante de órgãos a serem prestadas aos 
pacientes e seus familiares. 

Conforme o art. 173, § 2°, do Regimento Interno, o Projeto de Lei 
53/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, foi anexado à referida 
proposição, por guardar semelhança com ela. 

Enviada à Comissão de Constituição e Justiça para análise 
preliminar, a matéria recebeu parecer pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade na forma do Substitutivo n° 1 por 
ela apresentado. 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

A propos1çao em análise obriga os estabelecimentos de saúde, 
públicos ou privados, a informar e orientar os pacientes e seus 
familiares sobre a legislação, o sistema de transplantes e os 
procedimentos adotados para sua realização. Segundo o projeto, 
essas informações deverão ser impressas em cartazes a serem 
fixados em locais de fácil acesso ao público. A proposição prevê ainda 
penalidades para as instituições que descumprirem seu comando. 

O Projeto de Lei no 53/2003, anexado à proposição, não apresenta 
inovações. Serviu, entretanto, de referência para o Substitutivo no 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Para melhor compreender a importância da medida proposta, vamos 
discorrer um pouco sobre a evolução do transplante no Brasil. 

A atividade de transplantes de órgãos e tecidos no nosso País teve 
uma evolução considerável, desde seu início, no ano de 1964, até os 
dias atuais, relativamente a diversos aspectos como técnicas, 
resultados, variedade de órgãos transplantados e número de 
procedimentos realizados. A aprovação da Lei Federal no 9.434 - Lei 
dos Transplantes-, de 4/2/97, e do Decreto no 2.268, de 30/6/97, que 
a regulamentou, veio contribuir para a diminuição das distorções na 
destinação dos órgãos, por meio da organização do Sistema Nacional 
de Transplantes - SNT. Esse sistema, criado no âmbito do Ministério 
da Saúde, tem como atribuição desenvolver o processo de captação e 
distribuição de tecidos, órgãos e partes retiradas do corpo humano 
para fins terapêuticos e de transplantes. Integram o SNT as Centrais 
de Notificação, Captação e Distribuição de Orgãos - CNCDO -, que 
são unidades executivas do sistema nos Estados. A CNCDO de Minas 
Gerais é o MG Transplantes, responsável pela supervisão do 
processo de transplantes em todo o território do Estado. 

O Ministério da Saúde tem norteado a condução do SNT no sentido 
de estimular a atividade de transplante no País. Como conseqüência 
desse trabalho, o Brasil figura atualmente em segundo lugar em 
número absoluto de transplantes realizados por ano em todo o mundo. 

Ainda assim, o número de receptores na fila de espera é muito 
grande. Segundo informações do "site" do Ministério da Saúde, o 
número de pessoas na lista de espera para transplante, em abril de 
2003, chegava a 54.746. Só em Minas Gerais esse número era de 
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6.392, o que coloca o Estado em segunda pos1çao quanto ao 
número de receptores em espera, abaixo apenas de São Paulo. Até 
abril deste ano foram realizados em Minas apenas 382 transplantes. 

A situação é grave em todo o País, e especialmente em nosso 
Estado. Dessa forma, medidas como a proposta no projeto, com o 
objetivo de aumentar a captação de órgãos, têm muito a contribuir 
para mudar esse triste quadro. 

Concluímos, assim, que a divulgação de informações ao público em 
geral, sobre a legislação existente e sobre os procedimentos 
necessários para a doação de órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano, é de fundamental importância para ampliar, em nosso 
Estado, a consciência social acerca da importância da doação de 
órgãos. É importante ressaltar que a medida está em consonância 
com os trabalhos desenvolvidos no Ministério da Saúde, que tem 
promovido campanhas nacionais de conscientização de doação de 
órgãos. 

Achamos por bem, entretanto, que o projeto seja aprovado na forma 
do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
para atender ao princípio da consolidação das normas. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

17 4/2003 em 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Doutor Viana, Presidente - Fahim Sawan, relator - Ricardo Duarte -

Neider Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 245/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

A proposição em comento, do Deputado Paulo Piau, tem como 
objetivo proibir a comercialização de produto derivado de leite com 
adição de soro de queijo sob a denominação de "leite modificado". A 
proposição é oriunda do Projeto de Lei no 2.239/2002, desarquivado a 
pedido do autor. 

Foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu 
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 
com as Emendas n°S 1 e 2, que apresentou. A seguir foi encaminhada 
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à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para 
receber parecer quanto ao mérito. A Comissão opinou por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça, e com 
a Emenda no 3, que apresentou. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão, atendendo aos preceitos 
regimentais, para receber nosso parecer. 

Fundamentação 
O projeto em tela proíbe a comercialização de derivado de leite com 

adição de soro de leite sob a denominação de "leite modificado", 
estabelece penalidades e fixa prazo de 120 dias para recolhimento 
das mercadorias colocadas à disposição do consumidor em 
desacordo com o disposto na lei. 

Investigações da CPI do Preço do Leite apontaram que a 
comercialização do produto lácteo denominado "leite modificado", ao 
lado de outros tipos de leite, especialmente o UHT (longa vida), induz 
o consumidor a erro, porque a embalagem do produto apenas informa 
que contém soro, mas omite a proporção, e a população adquire 
produto com qualidade nutricional reconhecidamente inferior à do 
leite, pensando tratar-se de leite. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, disse que o 
Estado pode disciplinar tal matéria, uma vez que o Departamento de 
Inspeção Federal de Produtos de Origem Animal - DIPOA - ainda não 
baixou regulamento disciplinar sobre tal tema. A Comissão também 
propôs a correção de erros técnicos do projeto por meio das Emendas 
n°s 1 e 2, que apresentou, as quais acatamos. 

A CPI do Preço do Leite investigou denúncias de entidades ligadas 
ao setor e reconheceu a importância da regulação das relações de 
consumo em jogo, ainda mais porque o nosso Estado é responsável 
por 1/3 do leite produzido no Brasil. Foi encaminhada denúncia 
também ao Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal -
SIPA -, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que 
determinou a paralisação da produção do único produto disponível no 
mercado. 

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte apresentou 
uma terceira emenda, na qual permite a comercialização, em 
estabelecimento comercial, do produto derivado de leite com adição 
de soro de queijo, desde que exposto em local distinto ao destinado 
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ao leite tipo UHT (longa vida}, baseada na norma de que a oferta 
do produto deve ser clara e com as informações corretas na 
embalagem, para não lesar o consumidor. Acatamos tal emenda. 

Do ponto de vista financeiro e orçamentário não há óbices ao 
projeto, pois a implementação da futura lei não traz custos ao 
Tesouro. A proibição da comercialização do produto pode repercutir 
em queda no recolhimento de impostos de ICMS, compensada com o 
desvio do consumo para outros produtos lácteos. Com sua 
comercialização em locais distintos do leite longa vida, como prevê a 
Emenda no 3, não haverá nenhuma repercussão em perda de 
arrecadação. 

Do ponto de vista social, haverá um ganho para a saúde da 
população, que poderá consumir os produtos lácteos sem enganos. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação, em 1 o turno, do Projeto de Lei 

no 245/2003 com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição 
e Justiça, e a Emenda n° 3, da Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Chico Simões. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 71/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório ,_ 

O projeto de lei em tela, da Deputada Maria ...,Jsé Haueisen, tem 
como objetivo proibir a inclusão dos nomes dos usuários 
eventualmente devedores de contas relativas à prestação de serviços 
públicos em cadastros de inadimplentes. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003, foi a proposição 
aprovada no 1 o turno na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Agora, para atender ao que dispõe o art. 189 
do Regimento Interno, retornao projeto a esta Comissão para receber 
parecer para o 2° turno. 

Fundamentação 
A inclusão dos nomes dos consumidores eventualmente em débito 

com o pagamento de contas relativas à prestação de serviços públicos 
representa uma punição adicional para aquele que não conseguiu 
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quitar em dia débito que lhe diz respeito. Não se mostra razoável 0 

cadastramento do usuário nesses bancos de dados (principalmente .0 

SERASA e o SPC), que, é sabido, causam ao inscrito injustificáveiS 
constrangimentos. 

Ora, entre o usuário e a concessionária do serviço público, há um 
contrato formal de prestação de serviço. Todas as penalidades 
previstas para o infrator estão expressamente dispostas nesses 
termos, e, na maior parte dos contratos, não há sequer previsão de 
adotar tal medida em caso de inadimplência. Saliente-se que, por 
força de vários instrumentos legais, já constam, nesses contratos, as 
seguintes sanções para aquele que deixar de pagar a conta: multa .de 
2% por atraso; correção monetária do débito; suspensão do servl?0 

após 15 dias e, nos casos de serviços de telefonia, até a suspensao 
definitiva da retomada da linha. 

Assim, torna-se flagrantemente abusiva qualquer outra cláusula que 
permita a inclusão do nome do devedor nesses bancos de dados. 
Além disso, à prestadora do serviço cabe o direito de recorrer .ao 
Poder Judiciário para sanar eventuais prejuízos. Portanto, tal med1da 
extrema representa verdadeiro abuso de direito, que não pode ser 
tolerado. 

Diante dessas considerações, entendemos que veio em boa hora 0 

projeto de lei em epígrafe, o qual merece a nossa plena acolhida. 
Conclusão 

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei no 71/2003 na forma do vencido em 1° turno. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Vanessa Lucas, Presidente - Antônio Júlio, relator - Dimas Fabiano -

Maria Tereza Lara. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI N° 71/2003 
Veda a inscrição do nome do consumidor de serviço público em 

cadastro de restrição ao crédito. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É vedada a inscrição do nome do consumidor de serviço 

público em cadastro de restrição ao crédito em decorrência de atraso 
no pagamento da conta de consumo. . 

Parágrafo único - A vedação a que se refere o "caput" deste art1go 

~------------~------------~ 



469 
ocorrerá quando o serviço for prestado de forma direta pela 
administração pública ou por meio de concessionária ou 
permissionária do serviço público. _ 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator 
às penalidades constantes no art. 56 da Lei n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER SOBRE A EMENDA N° 2, APRESENTADA AO PROJETO 
DE LEI No 33/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em análise 
objetiva autorizar a veiculação de publicidade no encosto de cabeças 
das poltronas dos ônibus intermunicipais. 

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição 
com a Emenda no 1, que apresentou. 

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas e a esta Comissão, recebendo 
parecer favorável em ambas. 

Durante a discussão no Plenário, foi apresentada a Emenda n° 2, 
que vem a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
A Emenda n° 2 pretende repassar integralmente ao Fundo Estadual 

de Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS - a receita líquida 
advinda da publicidade a que se refere o art. 1 o da proposição. 

Sem querer adentrar por demais nos aspectos constitucionais da 
questão, que já foram abordados pela Comissão de Constituição e 
Justiça, insere-se no âmbito de competência do Estado, conforme 
preceitua o inciso IX do art. 1 O da Constituição mineira, a exploração 
do transporte rodoviário estadual de passageiros, a qual poderá se dar 
diretamente ou mediante concessão. Nada impede que o Estado, ao 
tratar da matéria, edite normas que instituam e disciplinem a 
divulgação de anúncios publicitários nos veículos de transporte 
coletivo, pois, em tal caso, estaria no exercício de competência 
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legislativa que lhe é própria e que decorre do disposto no art. 25 da 
Constituição da República. 

O FUNTRANS aqui sob comento, criado por força da Lei no 13.452, 
de 12/1/2000, tem como objetivo principal o financiamento e o repasse 
de recursos para serviços, obras, ações e atividades relativas ao 
transporte no Estado. 

Conforme está relacionado no art. 3° da referida lei, suas fontes de 
recursos são as inais diversas e vão desde dotações constantes no 
orça,mento do Estado, passando por transferências da União, até 
outros recursos financeiros destinados aos investimentos na área de 
transportes no Estado, não incluídos nos seus incisos. 

Dessa forma, pelo exposto, entendemos que se concretiza no 
ordenamento jurídico a intenção do autor da emenda em foco, pois os 
recursos nela previstos se somarão aos demais no retromencionado 
art. 3° do FUNTRANS, dando importante incremento à política pública 
de transportes em nosso Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda no 2 ao 

Projeto de Lei n° 33/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Sebastião 

Helvécio - José Henrique - Jayro Lessa. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 10/6/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila (2), notificando o falecimento de 
Diego Marinho Braga de Melo Lima, ocorrido em 5/6/2003, em Belo 
Horizonte, e do Sr. Laurindo Lopes Lobo, ocorrido em 3/6/2003, em 
Belo Horizonte. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Fabiano, notificando o falecimento do Sr. 
Warley Prósperi, ocorrido em 2/6/2003, em Três Pontas. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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dos Deputados Pastor George, Leonardo Quintão, Fahim Sawan e 
André Quintão - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de 
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Questão de ordem - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Leonardo Moreira, Dalmo Ribeiro Silva e outros e 
Sebastião Helvécio (2); deferimento - Inexistência de quórum para 
votação - Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; 
discurso do Deputado Zé Maia - Requerimento do Deputado Rogério 
Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia -
Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando 

Faria - Pastor George - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Ana Maria -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos 
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa -
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lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José -
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão _ 
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João _ 
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho _ 
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião 
~avarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley 
A vila - Weliton Prado -Zé Maia. 

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

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

18 Parte 
1 a Fase (Expediente) 

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

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Questões de Ordem 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, levanto questão 
em decorrência da decisão da Presidência, comunicada ontem neste 
Plenário, que, nos termos do art. 173 do Regimento Interno, 
determinou a anexação dos Projetos n°s 178 e 241, dos Deputados 
Weliton Prado e Paulo Piau, e 197, de nossa autoria, ao Projeto no 
100, do Deputado Célio Moreira. 

Em que pese ao apreço que tenho pela asssessoria do Presidente, 
verificamos que não há uma análise nítida e detalhada da semelhança 
dos projetos. O Projeto de Lei no 100 em apenas um artigo se limita a 
determinar o fornecimento de merenda escolar na rede pública 
estadual também no período de férias. A nossa proposição avança em 
outra direção. O Projeto de Lei no 197 autoriza o Estado a criar 
incentivos em favor daquele município que implantar o programa 
municipal de alimentação escolar e não se restringe à distribuição de 
merenda escolar. 

Ademais, o Projeto de Lei no 197 enumera 11 modalidades de ações 
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necessárias ao desenvolvimento do programa, que vão desde a 
capacitação de profissional para a preparação de alimento, passando 
pelo espaço físico adequado ao seu condicionamento e pela formação 
de parcerias com microempresas e produtores rurais, visando 
assegurar a presença regular de legumes, verduras e frutas no 
cardápio escolar. O Projeto de Lei no 100 diz respeito à rede pública 
estadual e também às iniciativas implementadas na rede de ensino 
municipal. São esferas diferentes. 

Ainda que seja defensor de economia processual, não vejo 
semelhança entre uma proposição e outra, razão pela qual venho 
apelar a V. Exa. para que a Mesa reconsidere esta decisão de anexar 
o Projeto de Lei no 197 ao Projeto de Lei no 100. Faço apelo para que 
V. Exa. faça um reestudo dessa matéria que entendemos, com todo 
respeito, não guardar semelhanças. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que formalize 
sua questão de ordem. 

O Deputado Weliton Prado - Concordo com o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva. O nosso projeto não tem semelhança com outro e 
garante merenda escolar aos alunos do ensino médio. Hoje, apenas 
os alunos do ensino fundamental - da 1 a a ga séries - têm direito à 
merenda escolar, o que foi até luta nossa na Comissão. 
Apresentamos requerimento e denúncias, pois já se tinha iniciado o 
ano letivo e mais de 70% das escolas do Estado estavam sem 
fornecer merenda às crianças. Em Montes Claros, por exemplo, 
existem 56 escolas estaduais. Em 70% dessas escolas as crianças 
não recebiam a merenda e, por isso, estavam saindo até 1 hora mais 
cedo. Fizemos pressão, denunciando a situação e cobrando 
providências. Foram, então, liberados do FUNDESE R$2.300.000,00 
para a compra da merenda escolar. 

O nosso projeto visa garantir a merenda escolar aos alunos do 
ensino médio e acabar com a humilhação por que passam muitos 
desses alunos, que, não tendo direito à merenda, assistem, nas 
escolas onde funcionam os dois ensinos, aos alunos do ensino 
fundamental sendo alimentados. 

Sabemos quanto a merenda escolar é importante no processo de 
aprendizagem e de formação dos jovens. Cabe ressaltar que muitos 
jovens e crianças têm a merenda escolar como única refeição do dia. 
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Portanto, esse projeto é fundamental. 
O Governo Federal já sinalizou aumento de verba do FUNDEsr:::: 

aumentando a da merenda escolar, que corresponde atualmente ~ 
R$0, 13 por estudante. 

Ontem, estivemos em Uberlândia com a Secretária da Educação e 
fizemos reivindicações em relação ao concurso público e às reformas 
do Governador Aécio Neves. Entre elas, destacamos a questão da 
merenda escolar. A Secretária disse-nos que Minas Gerais não dispõe 
de nenhum centavo para a merenda. Ficamos entristecidos, porque 
vimos, recentemente, publ!cidade do Governo do Estado dizendo ter 
regularizado a merenda. E fácil falar assim, já que foi regularizada 
com o dinheiro do Governo Federal. 

Dessa forma, queremos acreditar que a Secretária sensibilizará 0 
Governador, para que a merenda escolar seja distribuída a todas as 
estudantes, o que constituiu até ponto da proposta do Governo. Muita 
obrigado. 

Correspondência 
- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Bazi\eu A\ves Margarido Neto, Chefe de Gabinete da Ministra 
do Meio Ambiente, prestando informações relativas ao requerimento 
da Comissão de Meio Ambiente encaminhado pelo Ofício no 
812/2003/SG M. 

Dos Srs. Arisleu Ferreira Pires, Walter Tanure Filho, Ângelo Tadeu 
Viana Pereira, Aramis Passuelo, Décio Bonamichi, Mateus Jerônimo 
Guidi, Sebastião Rodrigues Monteiro, Francisco Luiz Cordeiro 
Guimarães, José Barbosa Nadalini, Lécio Rodrigues de Sousa, 
respectivamente, Prefeitos Municipais de Biquinhas, Medina, Pedro 
Leopoldo, Fronteira, Inconfidentes, Botelhos, lbertioga, Pompéu, São 
Sebastião da Bela Vista e Arcos, prestando informações relativas ao 
requerimento da Comissão Especial de Convênios com a União 
encaminhado por meio do Ofício no 817/2003/SGM. (- À Comissão 
Especial de Convênios com a União.) 

Dos Srs. Aécio Dantas de Souza, Élcio Silva Dias, Alcides Flausino 
Dias, Ediones Soares, Décio Bonamichi, Adeildo Sirilo Vieira e Lécio 
Rodrigues de Sousa, Prefeitos Municipais, respectivamente, de Monte 
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Alegre de Minas, Riacho dos Machados, Perdizes, Jaboticatubas, 
Inconfidentes, Ouro Verde de Minas e Arcos, prestando as 
informações solicitadas em requerimento do Deputado. Doutor 
Ronaldo encaminhado por meio do Ofício no 818/2003/SGM. 

Do Pr. Antônio Augusto Pereira, Presidente da Câmara Municipal de 
Muriaé, encaminhando cópia de representação da Vereadora Zélia 
Couri. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Flávio Alencastro, Secretário Particular do Governador do 
Estado, informando que encaminhou cópia do Requerimento no 
510/2003, da Comissão de Justiça, ao Secretário de Defesa Social. 

Da Sra. Alice Beatriz Pereira Soares, Diretora de Infra-Estrutura e 
Monitoramento da FEAM, prestando informações relativas ao 
Requerimento n° 367/2003, da Comissão de Turismo, Indústria e 
Comércio. (-Anexe-se ao Requerimento no 367/2003.) 

Da Sra. Alice Beatriz Pereira Soares, Diretora de Infra-Estrutura e 
Monitoramento da FEAM, prestando informações relativas ao 
Requerimento no 439/2003, do Deputado Chico Simões. 

Do Sr. Haroldo Carlos da Costa, Diretor de Construção do DER-MG, 
prestando informações relativas ao Requerimento no 201/2003, do 
Deputado Laudelino Augusto. (- Anexe-se ao Requerimento no 
201/2003.) 

Do Sr. Félix de Souza Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo da 
Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, solicitando o envio a 
essa Casa dos documentos que menciona. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 34/2003 
Altera a Lei Complementar no 37, de 18 de janeiro de 1995, que 

dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 
de municípios e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 O da Lei Complementar no 37, de 18 de janeiro de 
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1995, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o 
seu art. 12: 
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"Art. 1 O - O projeto de lei de criação de município somente poderá 
tramitar no período que vai da data da posse dos Prefeitos até dez 
meses antes da data prevista para a realização das eleições 
municipais. 

Parágrafo único - O encaminhamento dos documentos a que se 
refere o inciso I do art. 7° desta lei somente poderá ocorrer no período 
estabelecido no "caput".". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2003. 
Ana Maria 
Justificação: O Senado Federal acaba de regulamentar o § 4 o do art. 

18 da Constituição Federal, dispondo sobre o período de criação, 
incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Nesta 
regulamentação, prevê-se que esse período irá da data da posse dos 
Prefeitos até dez meses antes da nova eleição municipal. 

Ao examinarmos o disposto nos arts. 1 O e 12 da Lei Complementar 
no 37, verificamos que esta diverge da nova lei complementar federal. 
Daí, nossa iniciativa para adequar a norma jurídica estadual à norma 
jurídica da União, iniciativa esta imperativa, motivo pelo qual conto 
com o apoio dos nobres pares. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar no 
32/2003, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 35/2003 
Institui a Região Metropolitana dos Inconfidentes, dispõe sobre sua 

organização e funções e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana dos 

Inconfidentes 
Art. 1° - Fica instituída a Região Metropolitana dos Inconfidentes, 

integrada pelos Municípios de ltabirito, Ouro Preto, Mariana, Catas 
Altas, Santa Bárbara, Barão de Cocais, Acaiaca, Barra Longa e Diogo 
de Vasconcelos. 
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Parágrafo único: Os distritos que vierem a emancipar-se por 

desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana 
dos Inconfidentes também passarão a integrá-la. 

Capítulo 11 
Da Região Metropolitana dos Inconfidentes 

Seção I 
Das Funções Públicas de Interesse Comum 

Art. 2° - No planejamento, na organização e na execução das 
funções públicas de interesse comum, as ações dos órgãos de gestão 
da Região Metropolitana dos Inconfidentes abrangerão serviços e 
instrumentos que causem repercussão além do âmbito municipal e 
provoquem impacto no ambiente metropolitano, notadamente: 

I - no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou 
através de integração física e tarifária, compreendam os 
deslocamentos dos usuários entre os municípios da região 
metropolitana; 

11 - 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: 

a) elaboração de diagnóstico sobre fatores de crescimento 
demográfico, grau de conurbação, fluxos migratórios e planejamento 
urbano; 

b) estabelecimento de plano diretor que preveja requisitos básicos e 
critérios para a implantação de ligação viária entre os municípios; 

111- no saneamento básico: 
a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgotamento 

sanitário do aglomerado metropolitano; 
b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e de 

atendimento integrado em áreas municipais; 
c) a macrodrenagem das águas pluviais; 
IV - no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a 

utilização do espaço metropolitano 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; 
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c) a conservação, a manutenção e a preservação de parques e 
santuários ecológicos; 

d) o incentivo ao florestamento e reflorestamento com vistas ao 
fomento do agronegócio auto-sustentável na região; 

e) a implantação da central de seleção, tratamento e reciclagem de 
resíduos urbano, industrial e hospitalar; 

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 

hídricos, mediante elaboração de diagnóstico e implantação do Plano 
Diretor de Irrigação da Região dos Inconfidentes; 

VIl - no aproveitamento dos recursos minerais: 
a) a elaboração de diagnóstico geológico da Região, da exploração 

de jazidas de minérios, pedras preciosas e semipreciosas, pedras 
decorativas para construção civil, pedras para artesanato, e de 
controle, fiscalização e manutenção de minas e barragens de rejeitas 
industriais; 

b) a garantia da recuperação de áreas degradadas pelo processo 
mineratório; 

c) a elaboração de plano diretor sobre o potencial mineral da 
Região, prevendo recursos e ações visando à preservação do meio 
ambiente e ao combate à poluição; 

VIII - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da 
Região Metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções 
públicas de interesse comum; 

IX - na habitação, a definição de diretrizes para a localização de 
núcleos habitacionais e para programas de habitação: 

a) a elaboração de diagnóstico de necessidades e estudos técnicos 
articulados sobre população, crescimento demográfico, grau de 
conurbação, fluxo migratório, fatores de polarização e dificuldades, 
com vistas à efetivação de ações e serviços públicos comuns para 
redução do déficit habitacional; 

-
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b) a elaboração de plano diretor que pre'vê critérios e requisitos 

básicos para implantação de política habitacional de interesse comum; 
X - 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 hortifruticultura com 
vistas ao abastecimento metropolitano; 

XI - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico: 
a) o incentivo à instalação de empresas cuja produção não seja 

poluidora do meio ambiente e esteja voltada para novas tecnologias, 
informação, comunicação e "software"; e que implementem redes 
digitais interativas na região; 

b) o incentivo à criação do Pólo Industrial Incentivado dos 
Inconfidentes; 

c) o incentivo às microempresas, às pequenas e médias empresas; 
d) o incentivo e o estabelecimento de diretrizes comuns para o 

fortalecimento do cooperativismo na região; 
e) a adoção de políticas setoriais de geração de renda e empregos; 
f) a integração da região nos planos plurianuais de investimentos 

estadual e federal; 
g) o incentivo ao desenvolvimento agropecuário e aprimoramento 

das cadeias do agronegócio processadas na região; 
h) o incentivo à implantação e desenvolvimento de cooperativas de 

trabalho e de exploração de jazidas e/ou recursos minerais e 
artesanatos; "' 

i) a promoção de gestões nas esferas estadu .. d e federal para a 
definitiva integração da Região Metropolitana dos Inconfidentes com a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de assegurar, 
entre outros benefícios, a melhoria das telecomunicações, a 
implementação do rodoanel da Capital, com traçado também na 
região de influência dos Inconfidentes, bem como a reestruturação, 
implantação, manutenção e ampliação da malha rodoferroviária da 
região ligada ao transporte intermodal, melhorando, como 
conseqüência, o suprimento de matéria-prima e o escoamento da 
produção; . 

XII - o planejamento, de maneira integrada e racional, de recursos 
disponíveis para o turismo na área de convergência metropolitana; 

XIII - o fortalecimento da educação, com a adoção de medidas que 
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visem: 

a) a melhoria do ensino fundamental e médio; 
b) o desenvolvimento e ampliação de cursos de nrve1s superior, 

seqüencial, técnico e profissionalizante de interesse dos segmentos 
econômicos estabelecidos na área metropolitana; 

c) o intercâmbio, no treinamento de professores do ensino 
fundamental e médio, com instituições de ensino superior; 

d) a formação de mão-de-obra e capacitação profissional de 
recursos humanos para empresas socialmente responsáveis e 
voltadas para novas tecnologias, redes digitais interativas e não 
poluidoras do meio ambiente; 

e) o desenvolvimento de cursos de recuperação e preservação do 
patrimônio histórico, artístico e cultural, recuperação de acervos 
documentais, fotográficos e bibliográficos, entre outros, visando a 
conservação preventiva de monumentos, a educação patrimonial e 
ambiental e a educação continuada; 

f) o incentivo às publicações sobre sítios históricos, usos, costumes 
e folclore da região; 

XIV - a definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde 
baseada na prevenção, no aparelhamento da rede básica e na 
integração das redes pública e privada e a racionalização dos 
recursos físicos e humanos à disposição da saúde; 

XV - a implantação do Hospital Regional, abrangendo todas as 
especialidades médicas, bloco cirúrgico e centro de terapia intensiva; 

XVI - o aumento da eficácia dos estabelecimentos e instituições de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico e da estrutura aduaneira da 
região, visando a melhoria da potencialidade e produtividade; 

XVII - a implantação e/ou ampliação das unidades do Corpo de 
Bombeiros Militar no municípios que integram a Região Metropolitana 
dos Inconfidentes, priorizando a modernização dos equipamentos de 
prevenção a acidentes; 

XVIII - a implantação de brigadas voluntárias de incêndio nos 
municípios que compõem a Região Metropolitana dos Inconfidentes, 
incentivando as parcerias com os poderes públicos estadual e federal, 
bem como com a iniciativa privada e a sociedade civil; 

XIX- no sistema de telecomunicações, os serviços que, diretamente 
ou através de integração física e tarifária, compreendam as 
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comunicações dos usuários entre os municípios; 

XX - no planejamento integrado do desenvolvimento do turismo na 
região: 

a) a elaboração de diagnóstico do potencial turístico da área de 
influência da Estrada Real ou Circuito do Ouro; 

b) a implementação de programas de desenvolvimento das 
atividades turísticas da região, envolvendo preservação do patrimônio, 
reabilitação de · sítios históricos, conservação preventiva de 
monumentos e inventário do patrimônio artístico e cultural; 

c) o incentivo da exploração do turismo histórico, cultural, rural, 
religioso, esotérico, esportivo, de saúde, de negócios e gastronômico 
e do ecoturismo com sustentabilidade social, baseada na preservação 
do meio ambiente e do patrimônio histórico e artístico; 

d) a previsão em seu plano diretor, de recursos e ações visando a 
conservação do patrimônio, a restauração do complexo ferroviário e a 
conservação de perspectivas onde sobressaiam aspectos naturais, 
arquitetônicos, sócio- ·econômicos e histórico-culturais, firmando-se 
também parcerias com os Governos Estadual e Federal, com a 
iniciativa privada e a sociedade civil; 

e) o desenvolvimento de programas de preservação, controle e 
fiscalização da comercialização do patrimônio artístico-histórico-
cultural; 

f) a adoção de medidas que visem o intercâmbio de experiências e a 
discussão de temas que facilitem a integração dos municípios da 
Região Metropolitana dos Inconfidentes e a organização empresarial e 
promovam a profissionalização do setor de forma sustentável; 

XXI - o fomento ao trabalho do artesanato local, agroindústria, 
através do incentivo de cooperativas e a implantação de Terminais 
Turísticos e/ou de Conveniência e Feiras de Exposição. 

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 11 
Da Gestão da Região Metropolitana dos Inconfidentes 

Art. 3° - A gestão da Região Metropolitana dos Inconfidentes 
compete: 
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1 - à Assembléia Metropolitana, nos' níveis regulamentar, 

financeiro e de controle; 
11 - 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; 

111 - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
Metropolitano, no nível da integração das ações e serviços com a 
sociedade civil. 

Seção 111 
Da Assembléia Metropolitana da Região dos Inconfidentes 

Art. 4° - À Assembléia Metropolitana dos Inconfidentes, órgão 
colegiado com poderes normativos e de gestão financeira dos 
recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano dos 
Inconfidentes, compete: 

I - exercer o poder normativo e regulamentar de integração do 
planejamento, da organização e da execução das funções públicas de 
interesse comum; 

11 - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos 
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e das entidades 
metropolitanas; 

111 - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, do qual farão 
parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento 
socioeconômico da região, bem como os programas e projetos a 
serem executados, com as modificações que se fi ·1s:~rem 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 dos Inconfidentes, 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; 

VIl - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano dos 
Inconfidentes; 

VIII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos 
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recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano dos 
Inconfidentes; 

IX - aprovar os planos plurianuais de investimento e as_ diretrizes 
orçamentárias da Região Metropolitana dos Inconfidentes; 

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 dos 
Inconfidentes. 

Art. 5° - A Assembléia Metropolitana dos Inconfidentes é composta 
por: 

I - os Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana 
dos Inconfidentes; 

11 - os Vereadores de cada uma das Câmaras dos municípios que 
compõem a Região Metropolitana dos Inconfidentes, na proporção de 
um Vereador para cada grupo de até dez mil habitantes ou fração, 
respeitado o limite máximo de três Vereadores por município; 

111 - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, por ela indicados; 

IV - um representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico; 

V - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão; 

VI - um representante do Poder Judiciário, devendo a escolha recair, 
preferencialmente, sobre Juiz de Direito titular de Comarca 
pertencente à Região Metropolitana, indicado pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; 

VIl - um representante de unidade de ensino superior estabelecida 
na região, indicado pelo Presidente do Conselho Estadual de 
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Educação; 

VIII- um representante da Fundação João Pinheiro; 
IX - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais - BDMG -; 
X- quatro representantes do Colar Metropolitano dos Inconfidentes . ' eleitos por seus pares, sendo: 
a) dois Prefeitos; 
b) dois Vereadores. 
§ .1 o - Cada membro terá um suplente, que atuará no caso de 

impedimento. 
§ 2° - O mandato dos membros da Assembléia será de dois anos 

permitida uma recondução por igual período, ressalvado o disposto n~ 
§ 30. 

§ 3° - A duração do mandato dos Prefeitos corresponderá à de seus 
mandatos eletivos. 

§ 4° - A representação da Câmara Municipal far-se-á mediante 
eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

§ 5° - A participação na Assembléia Metropolitana dos Inconfidentes 
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 dos Inconfidentes: 

I - planejar, elaborar e submeter à apreciação da Assembléia 
Metropolitana dos Inconfidentes os projetos integrados de 
desenvolvimento econômico e social; 

11 - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de 
interesse da Região Metropolitana dos Inconfidentes; 

111 - 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 dos problemas da Região Metropolitana dos 
Inconfidentes. 

Art. 7° - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de 
caráter consultivo, terá a seguinte composição: 

I - sete representantes dos Conselhos Municipais; 
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11 - sete representantes das empresas da região; 
111 -sete 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 dos Inconfidentes 
regulamentará os critérios de escolha dos membros do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana dos 
Inconfidentes, de acordo com o seu regimento interno. 

Seção V 
Do Colar Metropolitano 

Art. 9° - Os municípios do entorno da Região Metropolitana dos 
Inconfidentes atingidos pelo processo de metropolitanização 
constituem o Colar Metropolitano e integram o planejamento, a 
organização e a execução das funções públicas de interesse comum. 

Art. 1 O - 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 dos Inconfidentes, 
assegurada a participação do município diretamente envolvido no 
processo de decisão. 

Capítulo 111 
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano dos Inconfidentes-

FUNDEM I 
Art. 11 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano 

dos Inconfidentes - FUNDEMI -, na forma de subconta específica do 
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, previsto nos termos do art. 
47 da Constituição do Estado, e da Lei Complementar no 49, de 23 de 
dezembro de 1997, e 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 FUNDEM!: 
I - as dotações orçamentárias; 
11 - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados que lhe 
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forem destinados; 

111 - os recursos provenientes de empréstimos e operações de 
crédito internas e externas destinadas à implementação de programas 
e projetos de interesse comum da Região Metropolitana dos 
Inconfidentes; 

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 -os recursos provenientes de outras fontes. 
Parágrafo único - O financiamento das ações e serviços do 

FUNDEMI será feito mediante correlação entre a despesa e a 
respectiva fonte de receita, definida em regulamento pela Assembléia 
Metropolitana. 

Art. 13 - Poderão ser beneficiários dos recursos do FUNDEM! 
exclusivamente as Prefeituras e os órgãos públicos da administração 
direta e indireta dos municípios integrantes da Região Metropolitana 
dos Inconfidentes e dos municípios do Colar Metropolitano. 

§ 1 o - Para cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, é 
obrigatória a autorização do órgão concedente Assembléia 
Metropolitana, à qual caberá controlar a aplicação dos recursos 
financiados ou repassados, as atividades desenvolvidas e os 
respectivos instrumentos jurídicos ou administrativos firmados. 

§ 2° - É vedado ao FUNDEMI, nos termos do art. 35 da Lei 
Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000, realizar 
operação de crédito. 

Art. 14 - O FUNDEM!, 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 obtenção de financiamento ou de 
repasse de recursos do FUNDEMI: 

I - a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou 
programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com 
as normas do Plano Diretor Metropolitano; 

11 - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por 
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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 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNDEMI 
obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964, ou outra que vier a substituí-la, bem como às normas gerais e 
específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 17- Aplicam-se ao FUNDEMI, no que couber, as normas da Lei 
Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993. 

Art. 18 - As despesas do FUNDEMI correrão à conta de dotação 
orçamentária própria. 

Capítulo IV 
Das Disposições Gerais 

Art. 19 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana dos 
Inconfidentes as regras contidas nos arts. 1 o a 6° da Lei 
Complementar no 26, de 14 de janeiro de 1993. 

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
·_Art. 21 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2003. 
Djalma Diniz 
Justificação: Esta proposição tem por objetivo alavancar o 

desenvolvimento de uma região detentora dos mais fantásticos 
recursos naturais, arquitetônicos, histórico-culturais e, principalmente, 
turísticos do nosso País, requerendo ações e serviços articulados do 
poder público que visem, inicialmente, à implementação de um 
diagnóstico da sua situação sócio-econômica, à incorporação de um 
plano diretor que abranja programas de interesse integrado, que 
promova sustentabilidade social e que tenha a iniciativa de 
conscientizar governantes e representantes dos diversos extratos da 
sociedade civil, para a necessidade de se visualizar um novo 
reordenamento político e social capaz de implementar novas saídas 
econômicas para a região, de tal forma a não continuar dependendo 
da atividade mineradora como única redenção da população. Devem-
se iniciar ações que incentivem o turismo e outras fontes de emprego 
e renda, como forma de suceder à dependência do extrativismo 
mineral de maneira sustentável. 

Assim, esta articulação para a implantação da Região Metropolitana 
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A Constituição mineira, em seus arts. nos 1 O, inciso X, 42 e 44, prevê 
os parâmetros necessários para a criação de região metropolitana e 
determina que, mediante legislação complementar, o Poder Executivo 
regulamentará a matéria. 

Cabe lembrar, também, que a excessiva aglomeração populacional 
em certas localidades do País deu ensejo ao surgimento das regiões 
metropolitanas, que requerem urgente coordenação de ações 
governamentais para solução articulada de problemas comuns que 
transendem limites municipais. Urge, pois, debater idéias e 
estabelecer diretrizes que busquem a simetria do desenvolvimento 
regional em nosso Estado, que superem as distorções acentuadas 
pela inexistência de políticas públicas e que fomentem o 
aproveitamento de riquezas naturais da Região Metropolitana dos 
Inconfidentes. 

Um exemplo de aproveitamento imediato dessas riquezas seria o 
fortalecimento da implantação do Caminho da Estrada Real, maior 
programa de turismo do País, representando o início do maior projeto 
de desenvolvimento regional do Brasil. Envolve 177 cidades ao longo 
de um trecho de 1.41 Okm, que liga a cidade de Diamantina, no vale do 
Jequitinhonha, a Parati, no Estado do Rio de Janeiro. São 162 
municípios em Minas Gerais. O empreendimento iniciado há 4 anos e 
meio pela Federação das Indústrias do Estado - FIEMG - articula mais 
de 50 segmentos econômicos, que vão desde a construção de 
pousadas e restaurantes a serviços de guias turísticos, serviços 
médicos e comércio, implicando desenvolvimento imediato de cidades 
sob influência da Estrada Real. É por essa trilha que o Governo 
Estadual pretende construir um imenso corredor turístico e 
desenvolver uma industria - o turismo -, que é a maior fonte geradora 
de empregos no mundo e que traz retorno imediato, pois o principal 
atrativo são as belezas naturais e o patrimônio artístico-cultural já 
existente, exigindo apenas investimentos em infra-estrutura urbana. 
Para termos uma idéia da dimensão desse projeto, basta analisarmos 
um dado concreto: sua implementação gerará mais de 170 mil 
empregos diretos, 80% deles dentro do Estado. 

Posto isso, a instituição da Região Metropolitana dos Inconfidentes 
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visa assegurar ações articuladas de todas as esferas do poder 
público para elaboração de diagnósticos e formalização de um plano 
diretor para a região, que preveja recursos e linhas básicas de 
programas para a conservação de monumentos, educação 
patrimonial, reabilitação de sítios históricos, inventário de patrimônio 
artístico e cultural, proteção de patrimônio paisagístico e arqueológico, 
capacitação técnica e pessoal, preservação de valores, folclore, usos 
e costumes locais e regionais. 

Aliado à necessidade de estudarmos um plano diretor, até mesmo 
para nossos distritos, é oportuno delimitar áreas urbanas, conhecer 
terras devolutas, incentivar a legalização de posses, normatizar os 
novos empreendimentos imobiliários, desmembramentos, proteção de 
mananciais, abastecimento público de água potável para uso 
doméstico e industrial, tratamento de esgoto e efluentes sanitários, 
drenagens urbanas, implantação de avenidas sanitárias, política de 
habitação, de transportes e de trânsito em geral e a busca alternativa 
para conservação do casaria barroco-colonial, porém a Região 
Metrolitana dos Inconfidentes, apesar de todo o seu potencial, carece 
de ações capazes de criar alternativas ao desemprego crescente, ao 
esvaziamento do campo, à deficiência da prevenção e do tratamento 
de doenças, à degradação ambiental, entre outras discrepâncias que 
impedem a eliminação das diferenças e proporcionem melhor 
qualidade de vida à população. 

Finalizando, esta proposição tem por objetivo aniquilar, também, a 
inexistência de definição de titularidade, fatores de polarização e 
dificuldades de serviços públicos que abrangem um ou mais 
municípios, e que promovam o estabelecimento de diretrizes para 
uma política séria e eficaz sobre problemas locais e regionais , tais 
como crescimento demográfico, grau de conurbação, fluxo migratório, 
atividades econômicas, perspectivas de desenvolvimento e 
saneamento básico em regiões metropolitanas, entre outros. Soluções 
para essas adversidades poderiam ser apontadas por meio de 
estudos iniciais, a serem efetuados pela Fundação João Pinheiro. 

Na certeza de que a institucionalização da Região Metropolitana dos 
Inconfidentes representará um marco para o fortalecimento dessa 
área de integração regional é que venho solicitar o apoio dos nobres 
pares desta Casa Legislativa à aprovação deste projeto. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos 

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

PROJETO DE LEI No 801/2003 
Estabelece a Política Estadual de Qualidade Ambiental Ocupacional 

e de Proteção da Saúde do Trabalhador. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criada a Política Estadual de Qualidade Ambiental 

Ocupacional e Proteção da Saúde do Trabalhador. 
Art. 2° - Para efeitos desta lei, adotam-se as seguintes definições: 
I - ocupacional - referente ao local, ao ambiente ou a rotinas de 

trabalho; 
11 - risco - probabilidade de que ocorram danos ou agravos à saúde 

decorrentes de atividade profissional em ambiente nocivo; 
111 - exposição - qualquer situação em que o trabalhador esteja 

submetido a risco ocupacional; 
IV - padrão - norma estabelecendo limites, critérios e diretrizes 

destinados à redução do risco ocupacional e à proteção da saúde do 
trabalhador; 

V- poluição - qualquer alteração física, química ou biológica do meio 
ambiente capaz de provocar risco em decorrência da exposição 
ocupacional. 

Art. 3° - A Política Estadual de Qualidade Ambiental Ocupacional e 
de Proteção da Saúde do Trabalhador tem por objetivos: 

I - estabelecer e fiscalizar o cumprimento de padrões de qualidade 
ambiental ocupacional objetivando à redução da exposição a 
situações efetivas ou potencialmente causadoras de risco para a 
saúde e a vida do trabalhador; 

11 - estimular e promover atividades destinadas a reduzir a 
ocorrência efetiva ou potencial de enfermidades e dos riscos 
decorrentes das peculiaridades das diversas atividades profissionais; 

111 - apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de métodos e 
tecnologias orientados para a melhoria da qualidade ambiental 
ocupacional, bem como o desenvolvimento de estudos médicos que 
permitam estabelecer correlações entre enfermidades específicas e a 
exposição ocupacional; 

IV - promover e estimular a divulgação de informações e a 
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implementação de programas de treinamento orientados para a 
melhoria da qualidade ambiental e a redução do risco ocupacional, 
mantendo base de dados atualizada acessível a consulta pública; 

V - implantar e aperfeiçoar sistemas de monitoragem contínua e 
mecanismos de autocontrole que assegurem a confiabilidade e o 
amplo acesso às informações relacionadas às condições de qualidade 
ambiental ocupacional; 

VI - elaborar relatórios de monitoragem periódicos que serão 
realizados a expensas dos responsáveis pelas instalações ou 
atividades causadoras de poluição. 

§ 1 o - Os padrões estabelecidos com base nesta lei aplicam-se a 
todas as atividades exercidas no meio ambiente de trabalho, 
independente de sua execução ser feita por profissional autônomo, 
empregado de empreiteira ou subempreitera e terceirizados. 

§ 2° - Entre as atividades a que se refere o inciso 11 do "caput" deste 
artigo, merecerão especial atenção aquelas orientadas para a 
participação dos trabalhadores sujeitos à exposição ocupacional no 
controle dos padrões de qualidade ambiental em vigor - incluidos os 
padrões de emissão previstos no licenciamento das atividades 
poluidoras - por meio de comissões às quais tenham sido delegadas 
atribuições específicas ou similares. 

Art. 4° - Os órgãos estaduais encarregados da formulação e da 
implementação das políticas de meio ambiente e de saúde pública 
serão os encarregados da elaboração e estabelc,imento de padrões 
de qualidade ambiental ocupacional, podendo vc.,er-se da ajuda de 
qualquer entidade científica idônea, pública ou privada, para a 
realização dos estudos e levantamentos que se fizerem necessários, 
devendo, ainda, agir de forma coordenada, visando a alcançar os 
objetivos previstos nesta lei. 

§ 1 o - Os órgãos estaduais que estabelecerem os padrões de 
qualidade ocupacional deverão incluir a participação dos 
trabalhadores sujeitos à exposição dos riscos ocupacionais, por meio 
de comissões formadas com essas atribuições. 

§ 2° - As entidades sindicai? correspondentes às categoriais 
envolvidas participarão na formação das comissões. 

Art. 5° - Os órgãos estaduais competentes divulgarão, anualmente, 
os seus programas de trabalho e correspondentes relatórios de 
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atividades relacionados ao cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 6°- Antes de serem regulamentadas, as propostas de padrões a 
que se refere esta lei deverão ser enviadas, para análise a todos os 
setores interessados da sociedade, tais como organizações sindicais 
de trabalhadores e patronais e instituições públicas e privadas, 
garantido o amplo direito de manifestação, apresentação de 
contestações e propostas alternativas, em prazos e trâmites a serem 
estabelecidos pelos órgãos responsáveis pela formulação e pela 
implementação dos padrões de qualidade ambiental ocupacional. 

§ 1 o - As propostas de padrões a que se refere o "caput" deste artigo 
deverão ficar disponíveis para consulta pública pelo prazo mínimo de 
noventa dias antes de sua promulgação. 

§ 2° - O prazo para consulta pública será iniciado após a publicação, 
no diário oficial do Estado, de anúncio contendo informações sobre o 
padrão objeto do procedimento da regulamentação, bem como o local, 
o período e o horário para a referida consulta, sob o título "Qualidade 
Ambiental Ocupacional". 

§ 3o - Até o máximo de quinze dias após o término do prazo de 
consulta pública, qualquer pessoa poderá apresentar comentários 
escritos à proposta de estabelecimento de padrões de qualidade 
ambiental ocupacional. 

§ 4° - No prazo total de quarenta e cinco dias após a data do início 
da consulta pública, o Ministério Público, bem como qualquer 
organização sindical ou patronal que se encontre legalmente 
constituída há mais de dois anos e represente parcela dos 
trabalhadores ou empresas interessadas no padrão em questão 
poderão solicitar, por escrito, com base em justificativa 
circunstanciada, a realização de audiência pública prévia à 
promulgação do regulamento. 

§ 5° - Antes da realização da audiência pública a que se refere o 
parágrafo anterior, o órgão estadual competente esclarecerá as 
dúvidas por meio de realização de reuniões entre as partes 
interessadas no padrão objeto da promulgação de regulamento 
específico. 

§ 6° - As audiências públicas serão promovidas pelo órgão 
competente até quarenta e cinco dias após o encerramento do prazo 
para apresentação do requerimento, conforme disposto no § 2° deste 
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artigo. 

§ 7° - A realização de audiências públicas será precedida de 
publicação contendo informações sobre o tema, local, a data e horário 
do evento, a ser efetuada no mínimo dez dias antes de sua realização, 
na mesma forma do disposto no § 2° deste artigo, sob o título 
"Audiência Pública". 

§ ao - No prazo máximo de quarenta e cinco dias após o término do 
período de consulta pública ou da realização da audiência pública, 
conc;luídos os procedimentos objeto deste artigo e seus parágrafos, o 
órgão estadual competente consolidará as informações e fará publicar 
o padrão, com justificativa detalhada· e resumo dos comentários 
recebidos na fase preparatória. 

§ go - Os prazos mínimos e máximos para o início da vigência dos 
padrões de qualidade ambiental ocupacional serão, respectivamente, 
de dois e três anos. 

§ 1 O - Qualquer pessoa poderá solicitar ao órgão competente, com 
base em justificativa ·adequada, a realização de estudos sobre a 
saúde ocupacional e a elaboração ou a revisão de padrões de 
qualidade ambiental ocupacional. 

Art. 7° - As empresas e instituições responsáveis pelas atividades 
efetiva ou potencialmente causadoras de poluição ambiental 
ocupacional deverão assegurar o atendimento aos padrões e a outros 
requerimentos estabelecidos com base no disposto nesta lei. 

Art. ao - O descumprimento desta lei constituirá infração 
administrativa que será apurada pelos órgãos competentes por meio 
de processo administrativo, respeitado o direito a defesa e o devido 
procedimento legal. 

Parágrafo único - Os infratores desta lei serão responsabilizados 
com as seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência; 
11- multas de 10 a 10.000 UFIRs; 
111 -interdição. 
Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 

e vinte dias contados a partir de sua publicação. 
Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de junho de 2003. 
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Biel Rocha 
Justificação: O projeto de lei que ora submetemos à apreciação 

desta Casa é resultado da preocupação que temos com a qualidade 
do meio ambiente de trabalho, aí considerado como o espaço onde o 
obreiro desenvolve suas atividades para tirar seu sustento e de sua 
família. Entendemos que não bastam ao trabalhador a ocupação e o 
salário. digno, mas necessário se faz também que o local onde 
desenvolve sua atividade profissional seja compatível com a proteção 
a sua saúde, de modo que os riscos comumente encontrados sejarn 
eliminados ou, pelo menos, reduzidos. 

Recentemente a Delegacia Regional do Trabalho - DRT-MG -
divulgou dados preocupantes em relação ao índice de casos 
registrados de acidentes de trabalho ocorridos no Estado. Nota-se que 
foram divulgados os dados oficiais, sem considerar aqueles casos que 
não chegam ao conhecimento das autoridades. 

O fato é que não existe em nosso Estado uma política de qualidade 
ambiental ocupacional e de proteção da saúde do trabalhador, que 
busque estabelecer padrões de qualidade no locais de trabalho com o 
objetivo de reduzir a ocorrência efetiva ou potencial de enfermidades e 
os riscos decorrentes das peculiaridades das diversas atividades 
profissionais. A par disso, necessitamos desenvolver pesquisas que 
propiciem a adoção de métodos e tecnologias que se orientem no 
sentido da melhoria da qualidade ambiental ocupacional, bem como 
diagnosticar, por meio de dados médicos, a corm:'ii.-:ão existente entre 
as enfermidades específicas e a exposição ocupac:onal. 

Os padrões de qualidade ambiental ocupacional e demais aspectos 
da Política Ambiental Ocupacional ficarão a cargo dos órgãos 
estaduais encarregados da formulação e da implementação das 
políticas de meio ambiente e de saúde pública, que poderão, se 
desejarem, obter subsídios de entidades públicas ou privadas, visando 
ao enriquecimento das diretrizes adotadas para o alcance dos 
objetivos previstos neste projeto de lei. 

Importante é frisar a necessidade da partcipação dos setores sociais 
mais diretamente interessados - . trabalhadores e empresários - na 
análise dos padrões a serem sugeridos pelos órgãos estaduais 
competentes - Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente -, de modo a 
ampliar o debate e prover as autoridades das experiências do dia-a-
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dia, observadas nos locais de trabalho. 

Urge dedicar especial atenção ao meio ambiente onde o trabalhador 
exerce suas atividades, construindo políticas que visem a garantir 
medidas de prevenção às doenças típicas originadas da atividade 
profissional. 

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

PROJETO DE LEI No 802/2003 
Dá a denominação de Ponte da Integração Presidente Tancredo de 

Almeida Neves à ponte sobre a represa da Usina Hidrelétrica do Funil, 
no Município de ljaci. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica denominada Ponte da Integração Presidente Tancredo 

de Almeida Neves a ponte localizada sobre a represa da Usina 
Hidrelétrica do Funil, entre os Municípios de ljaci e Bom Sucesso, no 
Distrito de Macaia. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de junho de 2003. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Localizada na Rodovia MG-335, precisamente sobre a 

represa da Usina Hidrelétrica do Funil, no Distrito de Macaia, entre os 
Municípios de ljaci e Bom Sucesso, a ponte recém-construída será 
importante via de acesso para esses municípios. Após a iniciativa do 
Legislativo Municipal, por meio de requerimento aprovado por 
unanimidade, vimos submeter à apreciação dos nobres pares este 
projeto para o qual solicitamos sua aprovação, que visa a concretizar 
um anseio da comunidade da região, representada por sua edilidade. 

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

PROJETO DE LEI N° 803/2003 
Dispõe sobre a criação de Zonas de Perigo Ambiental e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam criadas as Zonas de Perigo Ambiental do Estado de 
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Minas Gerais. 

§ 1 o - São considerados Zonas de Perigo Ambiental para os efeitos 
desta lei os locais onde exista a possibilidade de ocorrência de 
acidentes que possam causar dano ambiental de tal magnitude, que 
poderá comprometer uma população ou um ecossistema. 

§ 2° - As áreas de cruzamento de rodovias com os rios de utilização 
para abastecimento público são declaradas Zonas de Perigo 
Ambiental. 

Ar:t. 2° - O Poder Executivo procederá a análise e declarará os locais 
como zonas de Perigo Ambiental, na qual constará a delimitação da 
área, o grau de possibilidade do risco, os efeitos que esse perigo 
possa causar, as condições de seu controle e os setores responsáveis 
pela prevenção e pela execução do plano de ação, quando da 
ocorrência do perigo. 

Parágrafo único - As comunidades organizadas, as organizações 
não governamentais - ONGs - e a Defesa Civil podem sugerir a 
criação de Zonas de Perigo Ambiental. 

Art. 3° - As Zonas de Perigo Ambiental deverão ter na área 
abrangida pelos quilômetros anterior e posterior ao local de perigo: 

a) a devida sinalização, planejada de forma que colabore para 
prevenir a 

possibilidade do perigo ambiental em potencial; 
b) as obras mínimas que colaborem para que os riscos de acidentes 

ambientais sejam minorados, tais como amuradas de contenção, 
iluminação noturna, redutores de velocidade, sonorizadores, pintura 
de faixas no leito das estradas e das rodovias; 

c) placas, no tamanho apropriado, identificando o local, o perigo 
ambiental em potencial e a orientação do procedimento para avisar as 
autoridades responsáveis pelo atendimento em caso de acidente; 

d) postos telefônicos, como equipamento mínimo que facilite o aviso 
das ocorrências; 

e) outros recursos necessários. 
Art. 4° - O Poder Executivo poderá firmar convênios com municípios 

para a execução desta lei. 
Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 

noventa dias. 
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

-
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Justificação: Registre-se, de início, estar o presente projeto inspirado 
no princípio da precaução, o qual se intenta pela busca da segurança 
do meio ambiente, indispensável para a continuidade da vida. Tal 
diretriz, albergada em nossa Federação com a adesão, a ratificação e 
a promulgação de convenções internacionais, bem como com a 
adoção do art. 225 da Constituição Federal e com o advento do art. 
54, § 3°, da Lei no 9.605, de 1998, deverá ser implementada pela 
administração pública, no cumprimento dos princípios expostos no art. 
37 "caput" da Constituição Federal. 

Fato notório que se contrapõe à moralidade e à legalidade 
administrativas é a postergação de medidas de precaução que 
clamam por atuações imediatas. 

Por outro lado, deixar-nos-iamos de buscar a eficiência da 
administração pública se não nos atentássemos à prevenção de 
danos para o ser humano e o meio ambiente, omitindo-nos no exigir e 
no praticar de medidas de precaução, que, no futuro, ocasionarão 
prejuízos, pelos quais o próprio ser estatal será co-responsável. 

A aplicação do princípio da precaução relaciona-se intensamente 
com a avaliação prévia das atividades humanas. No estudo de 
impacto ambiental, com a delimitação de zonas de perigo ambiental 
inserem-se, em sua metodologia característica, a prevenção e a 
precaução da degradação ambiental. 

De modo inclusivo, a Declaração do Rio de Janeiro-1992 preconizou 
também nesta concepção o estudo do impacto ambiental, dizendo no 
princípio 17: " A avaliação de impacto ambiental como instrumento 
nacional, deve ser empreendida para atividades planejadas que 
possam vir a ter impacto negativo considerável sobre o meio ambiente 
e que dependam de uma decisão de uma autoridade nacional 
competente". 

É nesse visualizar que incorporamos ao projeto a frase: "locais onde 
exista a possibilidade de ocorrência de acidentes que possam causar 
dano ambiental", uma vez que a probabilidade abrange não só o dano, 
de que não se duvida, como o dano incerto e o dano provável. 

Ademais, em certos casos, em face da incerteza científica, a relação 
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de causalidade é presumida como o objetivo de evitar a ocorrência 
de dano ("in dubio pro salute" ou "in dubio pro natura"). 

Acreditamos não só na importância da presente regulamentaçã.0 
bem como na urgência da viabilização do estabelecimento das zona~ 
de perigo ambiental. Segundo a própria declaração, advinda ela 
convenção Rio 92, as medidas de prevenção não devem ser 
postergadas. 

Postergar é adiar, é deixar para depois, é não fazer agora, é esperar 
acontecer. A precaução age no presente para não se ter que chorar e 
lastimar no futuro. A precaução não só deve estar presente para 
impedir o prejuízo ambiental, mesmo incerto, que possa resultar das 
ações ou das omissões humanas, mas também deve atuar para a 
prevenção oportuna desse prejuízo. 

Estamos certos de que a prática dos princípios da informação ampla_ 
e da participação ininterrupta das pessoas e das organizações sociais, 
no processo das decisões dos aparelhos burocráticos, é que 
alicerçam e tornam possível viabilizar a implementação da prevençà.0 
e da precaução para a defesa do ser humano e do meio ambiente. 

Fazemos votos de que os nobres pares, imbuídos do mesmo 
propósito, unam-se na aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI No 804/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 2.1 02/2002) 

Dispõe sobre o cadastramento para estágio dos alunos da rede 
pública de ensino médio estadual, altera o art. 8° da Lei no 12.079, de 
1996, e dá outras providências (Projeto Primeiro Emprego). 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as escolas públicas estaduais que mantêm matrículas 

do ensino médio obrigadas a cadastrar os alunos interessados em 
encaminhamento para estágio (Projeto Primeiro Emprego). 

Parágrafo único - O cadastramento que trata o "caput" do art. 1 o 
deverá conter o perfil do candidato, aproveitamento e freqüência 
escolar, previstos no art. 2° da Lei no 13.642, de 2000. 

Art. 2° - As escolas públicas deverão remeter o cadastro à Secretaria 
de Estado de Recursos Humanos e Administração, que por sua vez, o 
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disponibilizará para todos os órgãos da administração pública 
direta e indireta. 

Parágrafo único - O cadastro dos candidatos ao estágio de que trata 
o "caput" deverá ser remetido ao Sistema Nacional de Emprego -
SINE. 

Art. 3° - Os estagiários com aproveitamento aprovado e atestado 
pelo órgão de lotação deverão obter cinco pontos para efeito de 
concursos públicos estaduais. 

Art. 4° - Fica alterado o art. 8° da Lei no 12.079, de 12/1/96, 
passando a vigorar com seguinte redação: 

"O estágio terá duração máxima de 6 (seis) meses, não sendo 
permitida sua renovação.". 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2003. 
Arlen Santiago 
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa incentivar os 

alunos da rede de ensino público com a possibilidade de 
assessoramento pelo organismo público na obtenção de estágio e 
facilitação do primeiro emprego. 

O acompanhamento do aluno candidato, começando pela escola e 
passando pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, cria uma integração natural de dados, possibilitando o 
êxito nos investimentos públicos com os alunos da rede pública de 
ensino. 

A alteração do prazo do estágio, passando de 12 para 6 meses, 
possibilitará o atendimento a número maior de alunos, reduzindo a 
demanda reprimida. 

A pontuação em concursos públicos vem reconhecer o bom 
aproveitamento do estagiário, tornando-o apto a ocupar cargo público 
efetivo, através de concurso público, com uma pequena vantagem de 
cinco pontos. 

Certo do apoio dos meus nobres pares para aprovação deste projeto 
de lei, antecipo agradecimentos. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Governador Aécio Neves. Anexar ao Projeto de Lei no 668/2003, nos 
termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 
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REQUERIMENTOS 

N° 861/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja. 
formulado voto de congratulações com o Sr. Marcelo Castro 
Figueiredo por sua nomeação para a 7a Superintendência Regional de 
Ensino, em Caxambu. (- À Comissão de Educação.) 

No 862/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do INDI com vistas a 
que seja implantado, nos municípios que menciona, o Programa de 
Plataformas de Confecção. (-À Comissão de Turismo.) 

No 863/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia com vistas a que seja 
implantado, nos municípios que menciona, o Programa de Inclusão 
Digital. 

No 864/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Associação do Catadores de 
Papel, Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte pelo 
transcurso do 2° ano de criação do Bar Reciclo, espaço cultural 
daquela associação.(- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

No 865/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que seja 
retomada a negociação com os funcionários da empresa. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

No 866/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo à Promotora de Justiça da Comarca de lbirité corn 
vistas ao acompanhamento do processo de destituição do pátrio poder 
da Sra. Marlene Rosa dos Santos, e à Juíza de Direito da referida 
Comarca com vistas a que dê especial atenção ao caso. 

Do Deputado Biel Rocha, solicitando seja formulado apelo ao 
Conselho da Ordem do Mérito Legislativo do Estado com vistas a que 
seja admitido na Ordem do Mérito Legislativo do Estado, no grau de 
mérito, o nome do Sr. Joaquim Benedito Barbosa Gomes, Procurador 
da República.(- À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva e outros, Leonardo Moreira e Sebastião Helvécio 
(2). 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 
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Especial dos Convênios com a União, das Comissões de Política 
Agropecuária e do Trabalho e dos Deputados Wanderley Ávila e Dinis 
Pinheiro. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - É com grande prazer 

que a Presidência registra a presença, em Plenário, da Srta. Gislaine 
Ferreira, mui linda e graciosa atual Miss Brasil e ex-estagiária da área 
de jornalismo desta Casa. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pastor George. 
O Deputado Pastor George* - Sr. Presidente, Deputados e 

Deputadas, órgãos da imprensa, senhoras e senhores, a razão que 
me traz à tribuna é tema da maior importância. Creio que será 
compreendida a necessidade de fazermos este pronunciamento para 
maior debate nesta Assembléia. Esta Casa precisa evoluir, e muito, 
com relação à questão de que trato agora: a escola família agrícola do 
Estado - assunto da mais alta relevância. 
·-Temos um vídeo, que divulgaremos em breve, mostrando o trabalho 
importantíssimo realizado nessas escolas, onde tem-se dado atenção 
ao preparo do homem do campo para a sua permanência ali. 

Temos visto o Brasil sofrer com a questão do êxodo rural. O trabalho 
desempenhado pelas EFAs é importante para a recuperação da auto-
estima do agricultor e para o desenvolvimento regional. Esta Casa e 
os Governos devem perseguir essa bandeira. 

As Escolas Famílias adolescentes, jovens e dos adultos, em um 
contexto sócio-geográfico concreto. 

Voltando à história de Minas, nas décadas passadas, por volta de 
1950, havia, nas maiores cidades mineiras, as famosas Escolas 
Agrícolas, podendo citar a Escola Agrícola Wenceslau Bráz, localizada 
em ltajubá, talvez a mais antiga, que permaneceu por muitas décadas 
em regime de internato, cujo prédio comportava aproximadamente 
200 alunos, os quais, além de cumprirem as disciplinas curriculares, 
também se especializavam em agricultura. Com o passar do tempo, 
por motivos vários, essas escolas foram desativadas, sendo hoje seus 
prédios ocupados por escolas públicas. 

Entendo que, com a falta dessas escolas agrícolas e por imperiosa 
necessidade, surgiu a Escola Família Agrícola- EFA. 

~---------~----------~ 
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A EFA é uma associação composta por famílias, por profissionais 

e entidades que buscam contribuir para a promoção e o 
desenvolvimento do meio, através da formação, estimulando o espírito 
solidário, tendo por meta principal, além da formação dos 
adolescentes, dos jovens e dos adultos, contribuir para a promoção e 
o desenvolvimento local sustentável solidário: tendo como referência a 
agricultura familiar, por sua importância social, econômica, política, 
ecológica e cultural e tendo como perspectiva a qualidade de vida no 
campo. É preciso fazer com que o agricultor seja mantido na região, 
estimulando-se atividades que venham promover o aquecimento da 
economia regional tão fragilizada pelos abalos que vem sofrendo nos 
últimos anos. 

Para atingir as suas finalidades, a EFA utiliza uma associação de 
famílias e uma metodologia apropriada: a alternância, em seus 
momentos integrados à realidade rural, objetivando o desenvolvimento 
sustentável. No contexto rural mineiro, Minas Gerais é um Estado 
eminentemente agrícola. O incentivo dessas escolas agrícolas é 
fundamental para o fortalecimento da economia mineira. 

A agricultura tem influenciado profundamente a cultura do Estado. 
Ainda há de se considerar que 516 municípios mineiros têm uma 
população que não ultrapassa 1 O mil habitantes e, nessas localidades, 
o urbano e o rural se confundem, pois as suas relações, além de 
estreitas, são dependentes. 

Portanto, qualquer ação do Estado na agropecuária mineira reflete, 
quase que imediatamente, em toda a sociedade, até porque mesmo 
as médias e grandes cidades mineiras são formadas por uma 
população de origem rural. 

Agilizar esses potenciais é função de uma política agrícola bem 
definida. Nesse sentido, convido a todos os parlamentares para uma 
reflexão sobre a EFA, para que nosso Estado, que já possui 13 
escolas, possa tornar-se referência nacional, principalmente com 
relação ao aumento da produção, à geração de ocupações produtivas, 
à garantia da segurança alimentar e à melhoria da qualidade de vida 
da população no meio rural. 

Queremos chamar a atenção para a importância da agricultura 
familiar no contexto rural de Minas Gerais. Daí a relevância desse 
tema. A agricultura familiar é reconhecidamente responsável pela 

-
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A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)* -Cumprimento-o por 
sua exposição. Acompanhamos as EFAs há algum tempo e, cada vez 
mais, entusiasmamo-nos com o trabalho que fazem, sobretudo, pela 
pedagogia da alternância sobre a qual o senhor se refere. Se 
queremos evitar o êxodo rural, dar aos jovens trabalhadores do campo 
educação que lhes possibilite continuar em seu local de nascimento, 
onde vive sua família, nada melhor do que oferecermo-lhes a escola 
agrícola. Além do ensino formal, terão conhecimentos técnicos para 
utilizar na agricultura, pecuária, enfim, o trabalho que costumam fazer 
na roça. Além do trabalho de educação pessoal, passa a haver 
intercâmbio entre os jovens e a família, visto que ficam 15 dias na 
escola e 15 em casa com os pais. Enquanto isso, a escola é ocupada 
por outro grupo. Há alternância na construção do conhecimento. É 
importante que a EFA cresça. 

Pensando nisso, encaminhamos no ano passado, juntamente com o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto que se converteu em lei, e 
foi feito em acordo com os Líderes, a Direção da EFA, a Secretaria de 
Educação, o nosso gabinete e o do Deputado Adelmo Carneiro Leão. 
Ficamos felizes porque o projeto foi convertido em lei. O Estado se 
compromete a dar apoio financeiro e, até mesmo, a encaminhar um 
pouco de técnica e pedagogia para o ensino formal. Parabéns pelo 
valor que V. Exa. também dá à EFA. ,._ 

O Deputado Pastor George* - Obrigado. Sou lestemunha de seu 
trabalho incansável em defesa das EFAs, não só durante a legislatura 
passada, mas também nesta. É pela importância da agricultura 
familiar no contexto rural mineiro que justificamos a necessidade de 
haver política pública que dê maior atenção e apoio às EFAs, as quais 
estão comprometidas com duas finalidades básicas: formação integral 
da pessoa humana e formação profissional para atuar no meio rural. 

O que há de diferente nessas escolas? Adota-se a pedagogia de 
alternância, como falou V. Exa., pela qual os alunos freqüentam a 
escola durante 15 dias, em regime. de internato, voltando, a seguir, por 
igual período, para suas famílias, com oportunidade de pôr em prática 
o que aprenderam. Trata-se de formação tipicamente rural. 
Entendemos que isso gera opções de trabalho na região. As EFAs 
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surgiram na França em 1935 e atuam em dezenas de pa1ses, com 
excelente resultado pedagógico. No Brasil, existem 115 escalas 
distribuídas em 17 Estados da Federação, envolvendo mais de S mil 
comunidades rurais. Organizam-se por meio da União Nacional c:las 
Escolas Famílias Agrícolas do Brasil - UNEFAB -, com sede em 
Brasília. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Parabenizo-o por seu 
pronunciamento e por seu aniversário, hoje. Que Deus o abençoe e 
ilumine para que continue fazendo o bem aqui na Terra. 

O Deputado Pastor George* - Obrigado. Vamos agora assistir a. um 
vídeo que mostra o trabalho realizado pelas EFAs. 

- Procede-se à exibição de vídeo. 
Peço que interrompa o vídeo, pois já deu para ter uma idéia. 
Puderam ver a importância de estimular a criação de novas Ef::As. 

Hoje, são 13 estabelecimentos em funcionamento, ltinga, Conselheiro 
Pena, Sem-Peixe, Muriaé, Virgem da Lapa, Pavão, Turma.lina, 
ltaobim, Campo Florido, Padre Paraíso, Jequeri e Comercinho, que 
atendem a 64 municípios, 160 comunidades rurais com 1.500 famílias 
associadas. 

Não haveria melhor momento para valorizar o homem do campo 
que, diante de tantas crises, sai da cidade grande em direção ao 
interior. 

Parabenizo o Deputado Adelmo Carneiro Leão e a Deputada Maria 
José Haueisen. Teremos uma audiência na sexta-feira com a Dra. 
Vanessa, Secretária Estadual de Educação, para buscarmos maior 
apoio, ajuda financeira e subsídios para que as escolas possam 
implementar seus projetos junto às comunidades carentes. 

Agradeço a atenção de todos e parabenizo a cidade de Medina. 
Cada vez mais o povo medinense se destaca por seu trabalho, 
honradez, vontade de vencer. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Quintão. 
O Deputado Leonardo Quintão - Ocupo a tribuna para falar sobre a 

audiência pública realizada hoje, na Comissão de Defesa do 
Consumidor, cujo objetivo era estudar o problema dos contratos de 
financiamento da Caixa Econômica Federal - CEF - em Minas Gerais 
e em todo o Brasil. 
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Há algumas semanas, fui surpreendido em meu gabinete por um 

pai de família desesperado, que veio com um pedido diferente. Pediu-
me que, como autoridade, fosse a uma agência da CEF e 
intercedesse junto ao Gerente para que recebesse a prestação 
atrasada de seu imóvel. Esse cidadão relatou-me que tinha duas 
prestações atrasadas e, devido à dificuldade financeira por que 
passava, quitou apenas uma. Embora acrescidos os juros e a multa 
previstos no contrato, o Gerente não quis aceitar, alegando que a CEF 
não pode receber apenas uma prestação, e sim o débito total. 

O pedido daquele cidadão era absurdo, porque o Banco Caixa 
Econômica Federal e a instituição soCial Caixa Econômica Federal 
não aceitaram o pagamento daquela prestação. No mesmo contrato 
está previsto que, depois do atraso da terceira prestação, o contrato é 
executado extrajudicialmente. 

Infelizmente, o representante da CEF não compareceu à audiência 
nem enviou representante para explicar à Assembléia Legislativa o 
porquê dessa situaçãó. Mesmo assim, pude analisar outros fatos que 
acontecem nos contratos de financiamento da Caixa. Observei que 
consta no contrato que o "mandado é irrevogável e irretratável com a 
Caixa Econômica Federal". Ora, conforme consta no direito pátrio os 
mandados delegam poderes a outrem para que estes exerçam 
determinada atividade em nome daquele. Há a possibilidade de 
revogação conforme consta na Lei n° 10.406, de 2002- Código Civil-
nos seus arts. 115 e seguintes, os quais estabelecem que o efeito do 
mandado somente tem validade dependendo da vontade do 
interessado. 

Se ambas as partes não quiserem mais, o contrato pode ser 
revogado, mediante multas e juros. 

Sobre o valor da obrigação em atraso, atualizada conforme o 
previsto, incidirão juros remuneratórios, calculados pelo método de 
juros compostos, com capitalização mensal, à mesma taxa de juros da 
cláusula anterior. A cobrança de juros compostos é abusiva nesse tipo 
de contrato, pois sua incidência somente é permitida nas cartas de 
crédito. A cobrança de juros praticada pela CEF pode estar onerando 
somente uma das partes contratuais, que é justamente o mutuário. 

A dívida será considerada antecipadamente vencida, 
independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, 
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ensejando a execução desse contrato, para'efeito de ser exigida de 
imediato na sua totalidade, com seus acessórios, atualizados 
conforme cláusula anterior. 

A CEF estará cerceando direitos caso esteja determinando a 
execução direta do contrato sem prévio processo judicial. Está sendo 
lesado um direito constitucional de acesso à justiça, o devido processo 
legal e a ampla defesa por parte dos mutuários. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Leonardo 
Quintão, pela manhã, durante audiência pública realizada na 
Comissão de Defesa do Consumidor, foram discutidos os contratos 
com a CEF. Os mutuários estão sendo muito prejudicados, porq~e 
não podem pagar parceladamente as suas dívidas acumuladas. sao 
obrigados a pagar de uma só vez ou perdem suas casas. 

Por isso, apresentamos requerimento, que também foi assinado por 
V. Exa., dirigido ao Presidente da CEF, que, com certeza, reverá ~sse 
tipo de contrato. Essa é a orientação do Presidente Lula, que prionzoU 
a habitação popular, propondo a liberação de R$5.300.000.000,00 
para a construção de casas populares. ,. 

Cumprimentamos V. Exa. por trazer este debate à Assemble1B:· 
porque, diante do desemprego e dos baixos salários, o direito a 
moradia tem sido cerceado a muitos trabalhadores do País. Estamos 
juntos nessa luta. Temos a certeza de que esse quadro será mudado. 
Os convidados que participaram daquela audiência públi,c~, 
representando várias entidades, puderam confirr·ti;'.r como o usuano 
tem sido prejudicado por esse tipo de contrato d<., CEF. Brevemente, 
essa situação será mudada, com a contribuição desta Casa e da 
Comissão. 

O Deputado Leonardo Quintão - Obrigado. 
Os contratos que estão sendo tratados são de adesão. O 

consumidor não pode discutir nem modificar seu conteúdo. O contrato 
não está regido em termos claros para o consumidor, com o obje_ti~~ 
de facilitar sua compreensão. Existem termos obscuros e de d1f1cll 
entendimento por parte daquele que é leigo em termos jurídicos. Por 
exemplo:" ... ajuste "pro rata" ... ";":··· será calculado juro composto ... , 
... nas normas do SFH e outros". 

Um cidadão perguntou-me se a expressão SFH significava FH~. 
Expliquei de que se trata. Há algumas semanas, procurei a CEF, a f1m 

L-------------~-------------



507 
de fazer um empréstimo para a compra da minha primeira moradia. 
No entanto, não existe financiamento direto para um determinado 
valor. No meu caso, seriam R$150.000,00. 

Existe consórcio oferecido pela CEF, o Banco, não a instituição 
financeira e humanitária. Analisei seus termos e constatei que o 
produto não é social. No termo de adesão, paga-se 1% do 
empréstimo, representando R$1.500,00. Há a taxa de administração 
de 17%, cobrada sobre o valor total. Assim, ao aderir ao consórcio, 
você entra devendo R$150.000,00, acrescido de 17%, ou seja, 
R$177.000,00. Os juros incidem sobre a taxa de administração. E 
ainda existe o seguro, cobrado sobre os R$150.000,00, para cobrir 
recursos necessários para executar o mutuário em caso de 
inadimplência. É um absurdo começar pagando taxa para execução! 

Venho aqui, como Deputado e cidadão, pedir ao Presidente da CEF 
que reveja esses contratos, porque o mutuário não tem condições de 
cumprir suas obrigações. Infelizmente, essa situação vigente faz com 
que ambos sejam lesados, o Banco e o mutuário. De cinco em cinco 
anos ou de dez em dez anos, a instituição dá desconto de 50% nos 
contratos a serem pagos. No ano passado, esse abatimento ficou em 
torno de 90% e, posteriormente, de 1 00%. 

Da forma proposta, os mutuários perdem o sono, começam a ter 
problemas familiares e não desempenham bem o seu trabalho. O 
sonho da casa própria não é apenas do brasileiro, mas também do 
americano. Se se visitar um país desenvolvido e perguntar aos 
trabalhadores qual é seu sonho, ter-se-á como resposta que é a casa 
própria. Tenho a certeza de que essa necessidade dos mutuários será 
revista. 

Vimos o exemplo da COHAB-MG, que permite certa flexibilização na 
aquisição dos bens. O mutuário é chamado individualmente para 
negociar sua dívida de maneira viável, estabelecendo, assim, o fator 
social, que não pode ser desconsiderado pela CEF, que, na verdade, 
pega o dinheiro do trabalhador para financiar a casa própria. 

O trabalhador recebe 5 ou 6%, e o mesmo dinheiro é emprestado 
para comprar a casa própria, pagando-se 20 ou 30% ao ano, pois os 
índices são reajustados de acordo com a inflação, ou com os índices 
oficiais do Governo - IPC, INPC e IGPM. Assim, o mutuário não 
agüenta, uma vez que seu salário não aumenta de acordo com esses 
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índices. 

Como assalariado, não tive coragem de pegar esse empréstimo Por 
meio de um consórcio, porque fiz algumas contas e constatei que, 
daqui a quatro anos, não teria mais condições de honrar as 
prestações. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fahim Sawan. 
O Deputado Fahim Sawan* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público 

que nos assiste, servidores da Casa, senhoras e senhores, venho a 
esta. tribuna para falar de algo que tem tirado nosso sonho desde a 
madrugada de ontem, quando, por volta das 3 horas, uma composição 
férrea, com 39 vagões, vinda de CamaÇari e com destino a Paulínea, 
no Km 1.032, na zona rural de Uberaba, descarrilhou. Cinco vagões 
carregavam 245t de octanol; oito, 381t de metano!; e dois, 94t de 
isobutanol. Havia ainda 14 ?t de cloreto de potássio. 

Todo esse material foi derramado em solo uberabense, e seguiu-se 
um incêndio de 18 vagões. O dano ainda está por ser dimensionado, 
uma vez que várias reservas florestais foram queimadas, e o solo, 
contaminado. Pior ainda foi a contaminação de um dos afluentes do 
rio Uberaba, próximo à captação de água feita pela companhia da 
cidade, a CODAU. Vários animais já morreram, e as reservas 
florestais tiveram muitas de suas partes destruídas. 

O local da captação já está totalmente coberto de metano!, porque a 
água do afluente, logo que entrou no rio Uberaba, atingiu-o, apesar 
dos esforços de contenção, como a construção de barragens e a 
improvisação de desvios. 

O desastre ambiental, considerado calamidade pública, deixou 
Uberaba sem água. Mais de 250 mil pessoas, moradores da cidade, 
estão sem água no momento. O Prefeito em exercício, Dr. Odo Adão, 
decretou estado de calamidade pública, tamanha é a tragédia e o 
medo de nossa população. 

As análises preliminares foram feitas - para as quais contribuí - e 
detectaram que até 500 ou 600m de distância do local do acidente há 
indícios de metano!, isobutanol, octanol e cloreto de potássio. O 
metano!, misturado à aguardente, matou inúmeras pessoas no Brasil. 
O cloreto de potássio, um dos maiores causadores de arritmias 
cardíacas, é usado nas penas de mortes nos Estados Unidos. 
Portanto, há risco de vida em Uberaba, pois vários animais morreram. 
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Solicitamos à Comissão de Meio Ambiente, presidida pela 

Deputada Maria José Haueisen, que de pronto aceitou nosso 
requerimento, seja realizada audiência pública para apuração das 
responsabilidades. Esta Casa não pode permitir desastres como 
esses. A empresa envolvida no acidente transportava carga tóxica e 
explosiva e há dois anos também causou um desastre de 
semelhantes proporções na Grande BH. Para evitar acidentes 
calamitosos, a Ferrovia Centro-Atlântica, subsidiária da Vale do Rio 
Doce, deve tomar providências. Vidas não podem ser perdidas 
continuadamente. Estamos perdendo nossas florestas, animais e 
reservas de Uberaba, pois pessoas ainda podem ser contaminadas 
pela água. Com 250 mil pessoas sem água, Uberaba conta com 
cidades vizinhas para socorrer sua população. A Ferrovia Centro-
Atlântica, após a privatização, é a empresa que se apresenta em pior 
estado; por isso comete desastres como esses. 

Por sugestão da Comissão de Meio Ambiente, pedimos a presença 
da Comissão Especial dos Acidentes Ambientais. Torna-se 
imprescindível a discussão rigorosa sobre o transporte de cargas 
tóxicas e explosivas. Peço, de público, calma à população, pois temos 
expectativas de que, em 48 horas, teremos resultados definitivos das 
amostras. Na amostra qualitativa comprovamos a presença desses 
metais, mas apenas pela quantitativa poderemos monitorar o uso das 
nossas águas e solos. 

Peço calma e paciência à população de Uberaba, pois fazemos o 
que é possível. Não poderíamos prever esse tipo de desastre, porém, 
além de sermos homens públicos e prestarmos informações do que 
fazemos, temos a responsabilidade de prevenir, para que isso não 
aconteça mais na nossa cidade, no nosso Estado e no nosso País. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Solidarizo-me com V. 
Exa. e com a população de Uberaba, especialmente. Certamente, ela 
é uma das maiores e mais belas cidades mineiras. O seu povo, que é 
extremamente trabalhador e acolhedor, vive momento difícil. Neste 
momento, são fundamentais não só as palavras de V. Exa, por meio 
das quais pede tranqüilidade a todos, mas também a ação de todas as 
autoridades que possam se irmanar nesse processo. Isso seria para 
evitar o mal maior: a contaminação da água para consumo humano e 
animal e também da água utilizada no cultivo de alimentos. É um 
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momento de refletirmos sobre a seriedade desses acidentes 
ambientais que se tornam cada dia mais freqüentes. 

Nesta semana, ao mesmo tempo em que refletíamos sobre a 
semana do meio ambiente, noticiavam-se os vazamentos da 
PETROBRAS nos seus portos petrolíferos. Há ainda situações 
recentes, como o rompimento da barragem que trouxe transtorno para 
o povo mineiro e carioca. Uberaba, agora, cidade que é exemplo de 
desenvolvimento do Triângulo Mineiro e referência para todos nós, 
vive esse pesadelo. 

Além de me solidarizar, comungo com V. Exa. na preocupação de 
que é fundamental que haja medidas para se verificar não só a causa 
do acidente, mas também o que as empresas concessionárias, em 
especial a Ferrovia Centro-Atlântica, fazem para a conservação e 0 
desenvolvimento ferroviário no Brasil. Esse setor, que requer 
investimentos tanto da iniciativa privada, que adquiriu a concessão, 
quanto do poder público, é fundamental para que a economia 
brasileira se desenvolva. 

Portanto, manifesto minha preocupação, acompanhando V. Exa. e 
esta Casa. Devemos investigar, a fundo, esse assunto, buscar 
soluções imediatas para prevenir mal maior em Uberaba e evitar 
futuros acidentes que tragam prejuízos ao meio ambiente e risco à 
vida humana. Muito obrigado. 

O Deputado Fahim Sawan - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. 
Neste momento, o povo de Uberaba que lhe assiste também agradece 
pela sua solidariedade. Além disso, espera de nós Deputados 
providências imediatas para que o mal seja o menor possível. 
Agradeço aos militares, aos bombeiros, à sociedade organizada de 
Uberaba, ao Governador Aécio Neves, ao Presidente desta Casa, 
Deputado Mauri Torres, ao Secretário do Meio Ambiente, José Carlos 
Carvalho, que nos atendeu prontamente, aos Vereadores de Uberaba, 
que hoje realizaram audiência pública pela manhã, aventando 
soluções imediatas para o drama vivido pela sociedade. 

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Fahim Sawan, 
cumprimento-o pela sua manifestação, que mostra ao Estado a 
gravidade desse acidente. V. Exa. é sensível ao problema e árduo 
defensor de Uberaba e daquela região. Foi ágil a forma com que o Sr. 
Odo Adão, Prefeito em exercício, enfrentou o problema, decretando 
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calamidade pública. Além da ação dos Vereadores e do Secretário 
de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, que, mesmo estando em 
Uberlândia, tão logo soube da notícia, correu para Uberab;:L A equipe 
ambiental do Governo e o Governador acompanharam o andamento 
da operação, mostrando preocupação em relação a esse grave 
problema em Uberaba. O Secretário José Carlos Carvalho destacou o 
pronto atendimento do Corpo de Bombeiros. Se eles não tivessem 
agido com tanta competência e agilidade, certamente o problema teria 
sido maior. Parabéns a V. Exa. pela defesa desses pontos tão 
importantes para Uberaba. 

O Deputado Fahim Sawan* - Muito obrigado, Deputado Zé Maia, 
nosso querido Deputado da região. Queria terminar agradecendo 
pelas manifestações. Espero desta Casa uma solidariedade nas 
ações que precisamos implementar para que acidentes e tragédias 
como essa, que gerou pânico na minha cidade de Uberaba, não 
aconteçam em nenhuma cidade do Estado. Muito obrigado. 

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

Deputadas, inicialmente, como mineiros e brasileiros, gostaríamos de 
cumprimentar a Srta. Gislaine, ex-estagiária desta Assembléia, que 
tão bem representou nosso País, apresentando para todo o mundo 
não só a. beleza, mas principalmente a inteligência da mulher 
brasileira. E uma honra tê-la conosco nesta Casa. 

Queria registrar que hoje foi um dia muito importante para a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Em solenidade realizada pela 
manhã, tivemos a instalação de três importantes espaços de atuação 
legislativa e da sociedade civil no Legislativo mineiro. Em primeiro 
lugar, a instalação da Comissão de Ética, presidida pelo nobre 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; a Ouvidoria Parlamentar, que terá 
como titular o Deputado Roberto Carvalho, e a Comissão de 
Participação Popular, com a participação dos Deputados Mauro Lobo, 
Leonardo Quintão, Gustavo Valadares, João Bittar e este Deputado, 
que terá a honra de presidir tal Comissão. Na verdade, a Comissão de 
Participação Popular se inspira em algumas experiências 
internacionais e da Câmara de Deputados. Ao longo dos anos e com o 
avanço democrático, principalmente na Europa, os parlamentos de 
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vários países como a Itália, a Suíça, Portugal, a Austrália e alguns 
Estados dos Estados Unidos da América avançaram no sentido de 
criar mecanismos de participação e integração direta da sociedade 
nos trabalhos legislativos. Por meio do direito de petição, a sociedade 
manifestava o desejo de ter acesso a uma informação pública, 
apresentava propostas de referendo, plebiscito ou mesmo de iniciativa 
de projetos de lei. 

Em 2001, na Câmara dos Deputados, o então Presidente, Deputado 
Aécio Neves, hoje Governador do Estado, tomou a iniciativa, junto 
com as lideranças de todos os partidos, de instalar a chamada 
Comissão de Legislação Participativa, que tem por missão e atribuição 
recolher sugestões de projetos de lei, de emendas ao orçamento, 
emendas ao PPAG e realização de debates públicos. 

Essa Comissão foi instalada no Congresso, presidida pela Deputada 
Luíza Erundina, que, já no início, obteve grande êxito. 

Estive, no mês passado, em Brasília. Em contato com a Comissão, 
observei que, em pouco tempo de funcionamento, mais de 40 
iniciativas populares tramitam, muitas a ponto de serem votadas. 

A Constituição Federal prevê a iniciativa popular de projeto de lei, 
mas apresenta requisitos difíceis de ser atingidos. Exige-se no mínimo 
1% de assinaturas do eleitorado nacional; ou seja, no plano federal, 
para se apresentar iniciativa popular de lei é necessário, no mínimo, 
um milhão de assinaturas. Até hoje, desde a promulgação da 
Constituição, apenas duas proposições foram apresentadas: uma, na 
área de moradia popular; e outra, coordenada pela CNBB, que se 
tornou a Lei Federal no 9.840, de combate à corrupção eleitoral. 
Portanto, apenas uma foi aprovada. 

Nos municípios, a Constituição é mais austera. Prevê, no mínimo, 
5% do eleitorado. A nossa Constituição Estadual prevê, para que 
projeto de iniciativa popular tramite, a exigência de no mínimo 1 O mil 
assinaturas de eleitores, sendo 7.500 no interior e 2.500 na Capital. 

Agora, com a criação e o efetivo funcionamento da Comissão de 
Participação Popular, qualquer entidade organizada da sociedade civil 
- sindicato, clube de serviço, associação comunitária, creche, entidade 
ambientalista ou religiosa - poderá apresentar sugestão de projeto de 
lei; emenda ao Orçamento, ao PPAG, à LDO e ao PMDI; solicitação 
oficial de informações ao poder público de realização de audiências 
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públicas e consulta sobre assuntos variados; convocação de 
Secretário para prestar esclarecimentos nesta Casa; ou seja, as 
prerrogativas dos parlamentares são compartilhadas também com 
essas entidades, de forma institucionalizada. Dessa maneira, 
desburocratiza, simplifica e integra mais o Poder Legislativo com a 
sociedade civil. 

Parabenizo os integrantes da Mesa, que, desde o início desta 
legislatura, se empenharam, juntamente com o corpo técnico desta 
Casa, para que, hoje, esta Comissão estivesse em pleno 
funcionamento. A Assembléia Legislativa possui tradição de 
participação popular. Há 1 O, 12 anos, a Assembléia sofreu grande 
processo de reformulação institucional. Os ciclos de debates, 
seminários, fóruns técnicos são expressão dessa reformulação, além 
do papel de comunicação democrática exercitada pela TV 
Assembléia. A instituição possui canais abertos com os municípios e 
as entidades da sociedade. Portanto, a Comissão é mais um 
instrumento, que no processo legislativo avança, porque permite a 
apresentação de iniciativas de projeto de lei. Destaco para todos os 
Deputados que presidem comissões permanentes que a Comissão de 
Participação Popular surge para complementar, e não para substituir 
ou sobrepor o importante trabalho realizado pelas demais. 

Na condição de Presidente da Comissão de Participação Popular, 
teremos o cuidado de encaminhar os debates rigorosamente 
sintonizados com as demais comissões permanentes da Casa. 
Queremos somar a participação popular, e não superpor, substituir ou 
entrar em conflito com os mecanismos já existentes na Assembléia 
Legislativa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho esse compromisso. 
A Comissão somente irá colher os frutos desejados e necessários 
para o fortalecimento do Poder Legislativo se tiver o amplo apoio de 
todos os Deputados e Deputadas. 

Quero ir além dizendo que, já de ontem para hoje, da eleição à 
instalação da Comissão de Participação Popular, várias entidades já 
nos procuraram para discutir diversos assuntos. Na reunião de 
amanhã, serão apresentados requerimentos para que possamos 
debater as matérias afetas à nossa Comissão. Fomos procurados 
também por instituições de ensino superior que querem integrar 
campos de extensão de estagiários e de estudantes de Direito para 
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estudos sobre determinadas políticas públicas. Há associações 
que também estão propondo audiências públicas com a finalidade de 
avaliar e debater propostas para o PPAG. 

Enfim, a Comissão de Participação Popular, com certeza, será mais 
um espaço de fortalecimento e de valorização do Legislativo mineiro, 
que são necessários, porque o parlamento é fundamental em qualquer 
regime democrático. Não há democracia sem parlamento. O 
parlamento exprime a pluralidade e a diversidade dos sentimentos e 
das expressões políticas no conjunto de qualquer sociedade. 

Não comungo com as críticas que vêm de setores que querem 
desvalorizar o parlamento para fortalecer o sistema autoritário - à 
esquerda ou à direita. Defendemos - e falo também em nome do PT -
um Poder Legislativo democratizado e transparente, mas sintonizado 
e combinado com a participação direta da população. 

Achamos fundamental a prevalência, a existência e o livre exercício 
da atividade parlamentar. Nesse sentido, deve-se fortalecer as ações 
de valorização do Legislativo, não aquelas corporativas ou de 
autodefesa de privilégios, mas aquelas sinceras de democratização e 
de aprofundamento do papel do Poder Legislativo. Como bem 
retratam as atuais medidas tomadas pela Mesa, que apontam, sim, 
para o caminho de um Legislativo mineiro fortalecido e democratizado. 

Tenho a certeza de que essas iniciativas terão repercussão, não só 
no Estado de Minas Gerais, mas também em vários municípios do 
País. Hoje mesmo fui procurado por Vereadores de alguns municípios 
de Minas Gerais que querem instalar também, em suas Câmaras 
Municipais, a Comissão de Participação Popular. 

Faço também um apelo à Câmara Municipal de Belo Horizonte, que 
também é tão sensível a esse assunto, para que coloque em prática 
um projeto de resolução que aprovamos, no último dia da legislatura 
passada, criando a Comissão de Legislação Participativa também 
nessa Casa. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, junto a outros parlamentos 
estaduais, junto à Deputada Luiza Erundina e à Comissão de 
Legislação Participativa do Congresso Nacional, estamos 
estabelecendo uma rede de parlamentos comprometidos com a 
democratização interna e com a proliferação de mecanismos de 
participação direta da sociedade. 
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Há a proposta de realizar no segundo semestre, talvez conduzido 

pela nossa Assembléia, um encontro dos parlamentos que já têm 
essas Comissões de Participação Popular e o Congresso Nacional, 
para que se possa fazer uma avaliação do trabalho realizado até aqui. 
Poderemos ainda avaliar e aperfeiçoar as sistemáticas adotadas. 

Com muita alegria vemos que a atual legislatura, a partir do acúmulo 
de experiências de outras legislaturas, do corpo técnico e da 
reformulação institucional, avança, como o País, com o Governo Lula, 
que também faz o seu Plano Plurianual participativo. 
, Tenho a certeza absoluta de que essa Comissão, a Comissão de 
Etica, a Ouvidoria e as comissões permanentes continuarão a trilhar o 
caminho de um parlamento democratizado e sintonizado com os 
anseios e as aspirações do povo mineiro. 

Portanto, os desafios são muitos, mas as energias também são 
muito positivas. Continuando com o apoio da Mesa, esta Assembléia 
avançará muito mais. Obrigado. 

* - Sem revisão de orador. 
·- 2a Parte (Ordem do Dia) 

1 a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos 

termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, o Requerimento no 
866/2003, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os 
fins do art. 1 04 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Dinis 
Pinheiro - indicando o Deputado Sidinho do Ferrotaco para a vaga de 
membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Indicação Feita pelo Governador do Estado do Nome do Sr. Antônio 
Barbosa da Costa para o Cargo de Diretor-Geral do IPEM (Designo. 
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Às Comissões.); pelas Comissões de Política Agropecuária_ - o 
aprovação, na 1 oa Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nd s 
452/2003 , do Deputado Adelmo Carneiro Leão, e 610/2003, .- 0 

Deputado Ermano Batista; e do Trabalho - aprovação, na 12a Reunlao 
Ordinária, dos Projetos de Lei nos 249 e 254/2003, do Deputado Paulo 
Piau, 284/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, 344/2003, do 
Deputado Alberto Bejani, 399/2003, do Deputado Laudelino Augusto, 
414/2003, do Deputado Miguel Martini, 432 e 433/2003, do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, 442/2003, da Deputada Cecília Ferra~enta, 
e 581/2003, do Deputado Mauro Lobo; e pela Comissão Espec1~l dos 
Convênios com a União - informa o final dos seus trabalhos (Ciente. 
Publique-se.) e encaminha o seguinte relatório final: 
RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL DOS CONVÊNIOS COM A 

UNIÃO 
Esta Comissão foi criada em 26/3/2003, a requerimento da 

Deputada Vanessa Lucas, com o objetivo de avaliar os impactos nos 
municípios mineiros do Decreto no 4.594, de 13/2/2003, do Governo 
Federal, que dispõe sobre a realização de despesas inscritas em 
Restos a Pagar no exercício de 2002 e dá outras providências. 

Tem a seguinte composição: membros efetivos: Vanessa Lucas, 
PSDB, Presidente; Durval Ângelo, PT, Vice-Presidente; Adalclever 
Lopes, PMDB; Jayro Lessa, PL; Márcio Passos, PL. Memb~os 
Suplentes: Célio Moreira, PL; Domingos Sávio, PSDB; lvair Nogue1ra, 
PMDB; Marília Campos, PT; Pinduca Ferreira, PP. 

Em sua segunda reunião, em 2/4/2003, foram aprovados 
requerimentos solicitando a presença de representantes dos órgãos e 
entidades envolvidos, bem como dos municípios prejudicados. 

Em reunião no dia 9/4/2003, a Deputada Vanessa Lucas apresentou 
requerimento em que solicitou às Prefeituras de todos os municípios 
mineiros informações sobre obras conveniadas a partir de 2001 e se 
estas foram inviabilizadas pelo Decreto n° 4.594, de 13/2/2003. Em 
caso afirmativo, deveria ser informada a situação das obras hoje, seu 
valor e o órgão repassador dos recursos. 

Os convidados representantes da Associação Mineira de Municípios 
- AMM -, Osmando Pereira da Silva e Alexandre Antônio Alquimim 
Teixeira, disseram que a maioria das obras prejudicadas pelo decreto 
em questão referem-se a saneamento básico. O decreto em apreço 
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cancelou os Restos a Pagar não processados pelos agentes 
financeiros, ou seja, os municípios ficaram com o ônus do pagamento 
dos contratos firmados com as empresas executoras das obras. 
Embora o convênio tenha sido rescindido pela União, os 
compromissos dos contratos particulares não o foram. Pediram que a 
Comissão sensibilizasse o Governo Federal para as dificuldades por 
que estão passando os municípios. Ressaltaram ainda a enorme 
dificuldade que os municípios mais pobres enfrentam para cumprir as 
inúmeras formalidades e exigências administrativas para receber os 
recursos federais das agências financeiras CEF e BB, 
principalmente. · 

O Deputado Márcio Passos disse que os recursos do decreto em 
questão são oriundos do orçamento da União votado em janeiro de 
2002 e que apenas os municípios que não têm a licitação foram 
prejudicados. 

Disse ainda que há uma confusão no entendimento desse assunto e 
que vários convênios não estão cancelados, como se pensa. Como 
exemplo, relatou o caso de ltaúna, onde convênios da ordem de 
R$800.000,00 estão empenhados com fundos do SEAS, do FUNASA, 
etc. Disse ainda que o Governo Federal pode cancelar e depois 
restabelecer os Restos a Pagar, mediante novo convênio. E que o 
Governo pode fazer o reconhecimento de dívida, a ser pago com 
recursos de 2003, para pagar os convênios de 2001 e 2000, e Restos 
a Pagar de exercícios anteriores. Disse ainda que o Presidente Lula 
criou, naquela data, uma comissão de trabalho para estudo dessa 
questão. 

A Deputada Vanessa Lucas informou que os municípios mais 
pobres, como os do vale do Mucuri e do Jequitinhonha, tiveram mais 
de R$400.000.000,00 em obras canceladas. Esclareceu ainda que a 
Comissão receberá os dados sobre quem está recebendo e pagando 
as obras em andamento. Propôs que os municípios de Minas 
chegassem unidos a Brasília, para que consigam todos os recursos 
necessários e possam assinar convênios com a CEF, algo muito 
difícil, que requer uma assessoria e um gasto de dinheiro muito 
grande. Sua intenção é ajudar todos os municípios e, a cada 
informação que chegar, dar apoio e informação para que possam 
concluir suas obras. 
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execução foram cancelados no caso de municípios que l"lào 
cumpriram as formalidades do processo de licitação. Disse ainda da 
necessidade de se fazerem estudos que viabilizem os convênios com 
os municípios, dadas as dificuldades na formalização destes, com 
excesso de exigências do processo de licitação, sendo necessária a 
apresentação de inúmeros documentos e um tempo muito grande _ 
cerca de um ano e meio - para aprovação pelos agentes financeiros. 

Na cidade de ltaúna foi cancelado convênio já assinado, com obra 
em andamento, no gabião de determinado trecho do rio, no fundo do 
único hospital local. Essa área, no momento da edição do decreto 
estava completamente inundada, principalmente as ruas de acesso à~ 
casas vizinhas. Esse é um lugar comum de todos os municípios 
mineiros. A AMM está atuando, tentando sensibilizar o Governo 
Federal a reverter o quadro, a fim de que volte atrás no decreto e 
cumpra os convênios. Propôs que a Comissão sensibilize o Governo 
para tais dificuldades e para as conseqüências dos problertlas 
causados por esse decreto. 

O advogado da AMM, Alexandre Antônio, disse que a AMM luta Para 
que o município tenha tratamento adequado e receba os recursos 
equivalentes à carga de compromissos de serviços prestados por ele. 

Disse que os Restos a Pagar têm origem nos empenhos não pagos 
até 31 de dezembro de cada ano. Para que o poder público, nesse 
caso o federal, faça seu pagamento é necessárir ,..we se formali.ze 0 
empenho, por meio da inscrição do débito, deten, linando sua ongem 
orçamentária, destino, dotação, se foi realizada a licitação e a sua 
forma, o número do processo, se o processo é de dispensa e 
inexigibilidade de licitação, se é pagamento de serviço realizado, de 
mercadoria já entregue ou posterior. 

No dia 31 de dezembro, os empenhos não pagos, saldados pela 
administração, não podem ficar em aberto para o exercício financeiro 
seguinte. Nessa data, automaticamente, os empenhos não pagos são 
inscritos em Restos a Pagar; transmudam-se de empenhos em aberto 
para Restos a Pagar a serem liquiçlados no ano seguinte. Tais Restos 
a Pagar têm de estar de acordo com o Decreto no 93.872, de 1986, e 
ser pagos até o dia 31 de dezembro do ano seguinte, senão perdem a 
validade. Então, se um empenho não foi pago no dia 31 de dezembro, 

'---~----



519 
deve ser inscrito em Restos a Pagar. 

A matéria é regulada por decreto. Não existe previsão em lei. O 
Decreto-Lei no 4.320, de 1964, que trata de restos a pagar; empenho 
e inscrição, não estipula prazo de validade, que, em âmbito federal, é 
fixado por meio de decreto do Presidente da República. O Decreto n° 
93.872 regula a matéria de forma genérica. 

Tradicionalmente, ao final do ano seguinte em que há a inscrição do 
débito em restos a pagar, ocorre a prorrogação, por meio de novo 
decreto, da validade dos Restos a Pagar. O objetivo dessa 
prorrogação é que não haja o cancelamento do pagamento a ser feito 
ou do repasse da verba, no caso de um convênio. Se não existe 
empenho que respalde determinado pagamento e se não existem 
Restos a Pagar a serem liquidados, o débito não pode ser quitado 
pela administração pública. Para que não se quebrasse a 
possibilidade de esse débito vir a ser pago, prorrogava-se a validade 
dos restos a pagar. Em 31 de dezembro do ano seguinte, se os 
Restos a Pagar não fossem cumpridos, editava-se um decreto que 
validava sua continuidade para períodos seguintes, evitando-se seu 
cancelamento. 

No final do ano passado, o Decreto n° 4.526, de 2002, do Governo 
Federal, determinou o cancelamento de todos os Restos a Pagar 
existentes até a data de 31/12/2002. Existiam Restos a Pagar em 
aberto de 1997 a 2001, os quais foram cancelados em 31/12/2002. No 
entanto, o Governo reviu sua posição, criando exceção para 
determinados setores principalmente relacionados a saúde e serviços 
públicos essenciais, discriminados no Decreto no 4.561, os quais 
continuariam válidos a partir de 31/12/2002. Foram cancelados todos 
os demais Restos a Pagar não relacionados no Decreto no 4.561. Em 
fevereiro de 2003, o Governo Federal emitiu o Decreto no 4.594, que 
restringiu os Restos a Pagar de 2002 e fez restrições de três ordens: 

1) que o acordo para pagamento tenha sido estritamente 
formalizado conforme disposições legais, mediante apresentação dos 
contratos, convênios e instrumentos correlatos. 

2) que tenha sido verificada a contraprestação em bens e serviços, 
para que tais Restos a Pagar sejam cumpridos. Há uma diferença 
entre Restos a Pagar processados e não processados. Nos 
processados houve a contraprestação da parte contratada ou 
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conveniada; nos não processados se está efetuando pagamento 
para prestação futura ou contraprestação futura. Na prática, torarn 
cancelados todos os Restos a Pagar não processados. Todo 
pagamento pendente de realização futura foi cancelado pelo Governo 
Federal por meio do Decreto no 4.594. 

3) que tenha sido verificada a homologação dos procedimentos 
licitatórios no caso de contrato com particulares, inclusive nos casos 
de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Os convênios consistem em acordos entre os entes federados e 0 

município, firmando-se um compromisso de que a União remeta uma 
verba que o município aplicará em· determinada atividade . O 
município, contando com essa verba federal, celebra contrato com 
empresas particulares para a execução desses serviços ou entrega de 
mercadoria. Com o cancelamento dos Restos a Pagar, o re:Jasse 
financeiro para realizar o pagamento do compromisso assumido fica a 
descoberto, sem o respaldo da verba originária para fazer face a tal 
despesa. 

O advogado afirmou que a AMM está orientando os municípios a 
procurarem a União para a recomposição dessas linhas de 
pagamento, por meio de requisições administrativas. Assim, e\lita-se 
enxurrada de ações judiciais do município contra a União, com vistas 
ao recebimento de verbas de convênios rompidos. 

O Deputado Márcio Passos propôs a união de esforços para que os 
recursos que vieram de última hora não sejam cancelados. Em 
contato telefônico com Brasília, anunciou que o convênio com ltaúna 
não está cancelado, pois se encontra regularmente empenhado. 

O Deputado afirmou que as obras iniciadas não foram prejudicadas; 
o recurso orçamentário será repassado. O município só começa a 
obra quando a Caixa Econômica Federal dá a ordem de serviço para 
o início. A perda foi grande para os municípios que ainda não tinham 
contratado os serviços com a Caixa e não tinham recebido a ordem de 
serviço. Se o projeto estivesse licitado, ainda que não tivesse 
começado a obra, o recurso estaria garantido. 

Segundo o Deputado, os municípios dos vales do Jequitinhonha e 
do rio Doce assim como os do Sul de Minas, que não tiveram tempo 
de efetivar os convênios, é que necessitam de ajuda. Reafirmou que 
os empenhos de 2002 não foram cancelados; na verdade, eles estão 
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suspensos. 

O Deputado apresentou seis requerimentos, aprovados pela 
Comissão. No primeiro solicita à FUNASA a relação dos empenhos 
referentes às emendas parlamentares ao OGU de 2002, bem como os 
empenhos referentes ao projeto Alvorada de Minas de 2002. No 
segundo solicita a todas as agências regionais mineiras da CEF a 
relação dos contratos cancelados relativos ao OGU de 2002 e 2001 
dos municípios mineiros. No terceiro solicita à FUNASA a relação de 
todos os empenhos dos municípios mineiros relativos ao orçamento 
de 2002. No quarto, no quinto e no sexto solicita ao Ministério da 
Integração Nacional, ao Ministério da Cultura e ao Ministério da 
Previdência todos os empenhos relativos ao orçamento de 2002. 

O Sr. Osmando, da AMM, disse que é muito difícil, praticamente 
impossível, passar pelos técnicos da Caixa Econômica Federal. Na 
sua regional, menos de 30% das verbas conseguidas em Brasília 
foram aplicadas, por impossibilidade dos municípios de apresentarem 
a documentação exigida. No andamento, venciam as certidões 
negativas, e tinha-se que começar tudo de novo. A maioria dos 
recursos que os municípios obtêm são pagos por meio dos Restos a 
Pagar. O depoente reafirmou que foram cancelados convênios de 
obras em andamento. Ele acredita que a ação da Assembléia pode 
ser fundamental . para os municípios, por ser mais um alerta ao 
Governo Federal de que deve cumprir os convênios que estavam em 
andamento. A grande contribuição que a Assembléia pode dar é 
sensibilizar o Governo quanto à expectativa criada nos Prefeitos, que 
confiam inteiramente nos governantes estaduais e federais, apesar 
das dificuldades. 

A Deputada Marília Campos disse que recebeu resposta da Agência 
Nacional de Águas - ANA -, datada de 4/4/2003, sobre a reclamação 
de Contagem pelo corte de verba do orçamento da União, destinada à 
canalização dos córregos da região do Ressaca, informando que a 
Caixa Econômica Federal fez a liberação da primeira parcela dos 
recursos financeiros referentes ao contrato de repasse no 0149112/86, 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem e a Caixa 
Econômica Federal, observadas as condições contratuais e os demais 
trâmites normais. 

A Deputada sugeriu que a Comissão ampliasse o debate, pois o 
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decreto não cancelou obras em andamento. Talvez a Comissão 
devesse ampliar o debate e discutir não o decreto e suas 
repercussões, mas o conjunto de regras que poderão ser 
normatizadas e que contemplem os pequenos municípios, para 
viabilizar os convênios da União com os municípios. 

A Comissão recebeu correspondência de 145 municípios mineiros, 
até a presente data (ver tabela abaixo) informando sobre seus 
contratos cancelados em razão do Decreto no 4.594, de 2003 e a 
situação difícil em que se encontram. 

Os Municípios de Carmo da Cachoeira, Pitangui, Presidente 
Juscelino, Braúnas, São Sebastião do Rio Verde, Santo Hipólito, 
Teófilo Otôni, Alagoa, ltaguara, Mar de Espanha, Catuji, Ouro Verde 
de Minas, Santo Antônio do Grama, São Lourenço, Materlândia, 
Laranjal, Cristália, lapu, Morada Nova de Minas, Divino, Recreio, 
Jesuânia, lndaiabira, Carangola, Araçaí, Jequitinhonha, Caparaó, 
Volta Grande, Governador Valadares, Antônio Prado de Minas, 
Belmiro Braga, Espírito Santo do Dourado, Divisa Alegre, Maria da Fé 
e São José de Varginha informaram que não possuem obras 
inviabilizadas pelo Decreto no 4.594. 

Em reunião no dia 14/5/2003, por requerimento da Deputada 
Vanessa Lucas, foi prorrogado o prazo da Comissão até 19/6/2003. 
Foi informado que oito prefeituras haviam enviado correspondência à 
Comissão, informando terem sido prejudicadas pelo Decreto no 4.594, 
de 2003, e dando as informações solicitadas; três informaram não 
terem sido prejudicadas. 

Conclusão 
Pelo exposto e com as informações recebidas até o presente 

momento, podemos dizer que os trabalhos desta Comissão foram 
procedentes e positivos. 

Os depoimentos dos participantes da reunião e as informações que 
nos chegaram nos fazem concluir que os mais prejudicados pelo 
Decreto no 4.594, de 2003, foram os pequenos municípios, que sofrem 
enormes dificuldades de acesso aos recursos federais devido à 
enorme carga de exigências burocráticas. Podemos constatar os 
grandes prejuízos econômicos e sociais que suas populações sofrerão 
com os cortes das verbas, que seriam utilizadas em projetos sociais 
como construção de creches, obras de saneamento, postos de saude, 
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eletrificação rural, etc. 

Podemos perceber, pela tabela que apresentamos, as inúmeras 
dificuldades e os transtornos causados pela rescisão, cancelamento, 
suspensão ou adiamento de contratos tão importantes para os 
municípios mineiros. São contratos nas áreas social, rural, de saúde, 
cultural, esportiva, entre outras. Grande número deles foi rescindido 
pelo agente financeiro repassador de recursos como demonstra a 
tabela anexa. 

No caso dos contratos suspensos, mesmo que sejam retomados, o 
custo de execução das obras será maior que o anteriormente 
acordado, dada a corrosão monetária, bastante grande na área da 
construção civil. 

A correspondência recebida demonstra a esperança e anseio dos 
municípios no que se refere ao resultado dos trabalhos desta 
Comissão. 

A Comissão lamenta a ausência dos órgãos federais convidados a 
comparecerem ou darem esclarecimentos, fato que prejudicou a 
obtenção de informações precisas. O não-comparecimento de 
representante da Caixa Econômica Federal, da Agência Nacional de 
Águas, bem como a falta das informações solicitadadas à FUNASA e 
aos Ministérios da Integração Nacional, da Cultura e da Previdência, 
dificultaram os trabalhos, pois tais órgãos tinham esclarecimentos e 
informações ricas a fornecer a este órgão. 

Assim, diante das informações que nos chegaram, esta Comissão 
tomará algumas medidas: 

Serão encaminhados ofícios ao Presidente da República, à Câmara 
Federal, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério das Cidades 
contendo solicitação de uma rápida solução dos entraves técnicos e 
burocráticos, que tanto prejudicam os municípios. Segundo relatos 
dos participantes, uma prefeitura gasta cerca de um ano e meio para 
cumprir todas as exigências que os órgãos repassadores dos recursos 
federais, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, 
fazem; 

A Comissão pedirá, também, às mesmas autoridades a revisão e 
liberação dos projetos cancelados; 

Pedirá ainda o ressarcimento dos prejuízos causados pelas 
paralisações e cancelamento de obras, pois o custo das construções 

...._ ___ l} __ _ 



52-J. 
tem aumentado muito e o valor dos contratos não será mais 
suficiente para cobrir as obras paralisadas. 

Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Vanessa Lucas, Presidente e relatora - Gilberto Abramo - Márcio 

Passos. 
* - O quadro dos Convênios com a União foi publicado na edição do 

"Diário do Legislativo" de 13.6.2003. 
Questão de Ordem 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, há alguns dias, assumi a 
palavra neste Plenário para alertar o Governo do Estado sobre 0 
descontrole da Polícia Militar, tal o nível de rebeldia que se encontra 
nas tropas. Fui questionado pelo Líder e Vice-Líderes do Governo, Por 
considerarem nada do que tinha dito ser verdade. 

Nas últimas horas, temos visto o agravamento dessa situação e não 
podemos deixar de dar razão aos militares, que se manifestam não só 
pelos baixos salários, mas também pela falta de equipamento, 
condições de trabalho, armamento, veículos e infra-estrutura para 
combater a criminalidade, que cresce assustadoramente neste 
Estado, principalmente na RMBH. Fomos surpreendidos com a 
peregrinação nesta Casa de funcionários públicos, de professores e 
de diretores. 

Como a TV Assembléia é o único canal disponível para falarmos 
com o Governador, uma vez que os jornais, as rádios e televisões 
estão pautados pelo Governo, deixando de dar a devida importância 
ao conflito interno que impera em nosso funcionalismo e em nossa 
Polícia, aproveito para me pronunciar. O nosso Governador está 
cercado por bajuladores. Lembro-lhe de que nem todos convivem com 
a totalidade. Já se diz que a totalidade é burra e que quem tudo quer 
tudo perde. É preferível discutir com a nossa Polícia Militar e com o 
funcionalismo público sobre as suas reivindicações a passar um rolo 
compressor nesta Casa. Nem todos, que aparentemente estão com o 
Governo, realmente estão. Obviamente, uma panela de pressão 
tapada, sem válvula de escape, está prestes a explodir. Minas Gerais 
está nessa situação com relação ao seu funcionalismo público e à sua 
Polícia. Quem sofrerá com isso são os homens e as mulheres que V. 
Exa. governa. Faço esse alerta, porque a situação de Minas Gerais é 
grave. Alguns assessores do Governador ainda insistem em bajulá-lo 
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e em dizer que a situação está em perfeita ordem. Mas não está. 
Estão pautando os jornais para que não noticiem o que está 
acontecendo no seio da nossa Polícia Militar. Muito obrigadQ .. 

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

do inciso VIII do art. 232 Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Leonardo Moreira solicitando a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei no 27/2003 (Arquive-se o projeto.); nos termos do inciso 
XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva e outros solicitando a convocação de reunião 
especial para a realização de homenagem póstuma ao ex-Governador 
Aureliano Chaves; e, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimentos do Deputado Sebastião Helvécio 
(2) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei n°s 167 e 
648/99. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há 
quórum para votação da matéria constante na pauta, mas que o há 
para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Miguel Martini solicitando a palavra pelo art. 70 do 
Regimento Interno para, nos termos do seu § 1°, transferi-la ao 
Deputado Zé Maia. A Presidência defere o requerimento e fixa ao 
orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Zé Maia. 

O Deputado Zé Maia* - Deputado Rêmolo Aloise, Sras. e Srs. 
Deputados, senhoras e senhores, inicialmente cumprimento o 
Deputado Pastor George e o meu amigo Daniel, que fazem 
aniversário nesta data. Registro a presença de várias lideranças 
políticas do Pontal do Triângulo Mineiro: Presidente da Câmara de 
ltuiutaba, Vereador Rubens Vaz, Vereador Wirton, de Gurinhatã, 
Presidente do PSDB de Capinópolis, Jorginho, Diretor do CEDES de 
ltuiutaba, Vereador Gilson, de Guriatâ, Vereador Valéria, de Monte 
Alegre de Minas, vários companheiros de Monte Alegre, presidentes 
de associações de bairros. É uma honra tê-los nesta Casa. 

Queremos destacar pontos que estão sendo discutidos em todo o 
Estado de Minas Gerais, temas da maior relevância. É enorme a 
importância que tem o funcionalismo público para o Estado. Sabemos 
da dedicação dos profissionais da área de educação e, por isso, 
temos de reconhecer seu trabalho. Destacamos ainda o trabalho da 
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PMMG, considerada, com toda a justiça, a melhor do Brasil. De 
modo geral, o funcionalismo público tem prestado grandes serviços ao 
povo mineiro. Muitos deles, especialmente os da minha região, 
apostaram em nossa eleição para que os defendêssemos nesta Casa, 
compromisso do qual jamais fugirei. Minha irmã é professora em 
lturama, minhas tias são professoras aposentadas em ltuiutaba, tenho 
parentes e amigos de ltapagipe e região de Frutal, lturama e vale do 
Paranaíba na área da Polícia Civil, todos grandes profissionais do 
Estado. 

É importante salientar que o funcionalismo está há nove anos sem 
aumento. É uma realidade, um fato. Temos hoje, no Estado, 430 mil 

/ funcionários públicos ativos e inativos para uma população de 
17.800.000 mineiros. Do orçamento do Estado, 75% são utilizados 
para o pagamento do funcionalismo. Ou seja, de quatro partes do 
orçamento, três são utilizadas para o pagamento dos funcionários -
aliás, bons funcionários públicos. Dos outros 25%, ou 1/4 do 
orçamento, 14% são dedicados ao pagamento da dívida do Estado 
com a União, e de 13% a 15% com o custeio, pagamento de energia 
elétrica, combustível, aluguel, etc. Se somarmos, veremos que 
ultrapassa os 100% do orçamento. Portanto, temos 75% do 
orçamento para pagamento dos funcionários, 14% para pagamento da 
dívida e 15% para o custeio. Chegam a 102% ou 1 03%, o que vai 
gerar cerca de R$1.000.000.000,00 em déficit para o Estado. 

Quer dizer, o Estado gastará R$1.000.000.000,00 a mais do que 
arrecada, em 2003. Déficit previsto de R$1.400.000.000,00 para o ano 
seguinte, porque, embora sem nenhum aumento salarial para o 
funcionário público, a folha do funcionalismo cresce em torno de 
R$300.000.000,00 por ano, em virtude dos acréscimos e benefícios 
naturais que o servidor público recebe. Com isso, se olharmos a conta 
que fizemos, sobrou no orçamento de Minas, para os 17.400.000, 
mineiros que não são funcionários públicos, O% para investimento. 
Estou falando dos pedreiros, eletricistas, microempresários, 
caminhoneiros que utilizam as maltratadas estradas de Minas e do 
Brasil, trabalhadores do comércio, profissionais liberais, encanadores, 
enfim, dos demais trabalhadores da iniciativa privada deste Estado. 
Eles são 17.400.000 mineiros que não têm, hoje, nem um centavo 
sequer do orçamento de Minas Gerais . 

...____---~------' 



527 
Aqui não há nenhuma crítica a ninguém; são dados, fatos, 

números incontestáveis do orçamento do Estado de Minas Gerais. A 
Lei de Responsabilidade Fiscal permite ao Governo gastar apenas 
60% do seu orçamento com pessoal, e o Estado de Minas Gerais está 
gastando 75%, portanto 15% a mais do que é permitido por lei. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada no Governo do PSDB, 
mas hoje ela pode ser mudada no Congresso Nacional, embora não 
deva ser, porque foi o grande avanço que o País teve. 

Muitas pessoas, em Minas e no Brasil, acham que o parlamento é 
responsável por grande parte do orçamento de Minas Gerais, e que 
isso estaria causando prejuízos para o funcionário público e para o 
Estado. E importante que todos saibam desta informação e possam 
conferi-la: o Poder Legislativo de Minas Gerais gasta, do orçamento 
do Estado, 2,6%. É preciso repetir isso, porque muita gente talvez 
tenha recebido informações das mais variadas fontes, e o povo 
mineiro pode achar que esta Casa, que é o berço da democracia, o 
parlamento, como o próprio Governador disse, hoje, na parte da 
manhã, o verdadeiro Poder do povo, seja o problema. E ela gasta 
apenas 2,6% de todo o orçamento do Estado, para pagamento de 
pessoal, dos Deputados, do custeio, da energia elétrica, do 
combustível, do telefone. O que se gasta hoje no Poder Legislativo é 
algo em torno de 2,5% a 2,7% do orçamento de Minas Gerais. Esse é 
um limite imposto pela Constituição do Estado. O Poder Legislativo 
pode gastar até 3% do do Estado. 

Portanto, é um grande engano achar que o gasto desta Casa seja o 
problema de Minas Gerais. Também não quero dizer que o custo do 
funcionalismo público deste Estado seja o seu problema. Ao contrário, 
o funcionário público tem trazido grandes soluções para o povo 
mineiro. 

Mas é importante destacar que são 430.000 funcionários para um 
contigente de mineiros, e esses 430.000 funcionários têm 75% do 
orçamento de Minas Gerais. 

Mais um passo, mais um erro, e os mineiros, empresários e 
trabalhadores tão-somente pagarão a folha de funcionários. Não há 
crítica ao funcionalismo público, mas a fatos e números indiscutíveis, 
pois são oficiais e estão à disposição de todos. 

Para equacionar o problema, temos de fazer parceria entre o 
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Governo, o funcionário público, esta Casa e o povo mineiro. Minas -
Gerais não tem condições de atender ao povo. Não temos de fazer 
greve nem discurso fácil. Para mim, seria mais fácil dar uma resposta 
positiva à minha família, aos amigos e funcionários públicos que 
votaram em mim, acreditando que os defenderia. Seria cômodo Pedir 
50% de aumento para o funcionário público e dizer que tem direito, já 
que está há nove anos sem aumento. Com a inflação ocorrida nesse 
período, houve grande perda para o funcionário público. 

Dessa forma, agrad~ria aos funcionários públicos, porém não 
resolveria o problema. E impossível atender a esse pedido. Se fosse 
atendido, mais de 100% do orçamento estaria comprometido com 0 
pagamento de pessoal. 

Se um funcionário público ganha R$1.000,00 por mês e contrata um 
funcionário para ajudá-lo nas lides domésticas, pagando-lhe 
R$750,00, ou seja, 75% do seu salário, que é o que o Estado gasta 
com seu funcionalismo público, compromete 75% do salário com seu 
funcionário. Se esse funcionário pedisse aumento para o funcionário 
público, não haveria essa possibilidade, porque os R$250,00 restantes 
não dariam para o custeio de alimentação, telefone, energia, 
educação e vestuário. Essa é a realidade de Minas Gerais. o 
Governador e os Deputados não têm nada a reclamar do 

/ funcionalismo público nem contra ele. 
Temos de deixar de lado o discurso fácil e enfrentar a dificuldade e a 

dimensão do problema. Não deve haver confronto com o Governador 
do Estado nem greve ou desrespeito a ele, como o que houve nas 
semanas passada e retrasada. Não podemos exigir que o Governo 
gaste mais que 75% do seu orçamento para pagamento de pessoal. 

A posição do Governo é clara. Não é ficar inerte e apenas discutir o 
problema. O Governador ensinou-nos e mostrou-nos o caminho. 
Mandou para esta Casa, e tenho certeza de que será aprovada por 
unanimidade, a vinculação do aumento do funcionário público ao 
aumento do ICMS. 

O Governador tem cruzado todo o Brasil, como uma das maiores 
lideranças nacionais, indo em busca de investimentos para fazer 
crescer o ICMS e como conseqüência dar ao funcionário público o 
merecido aumento. É figura da maior grandeza política. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Obrigado, Deputado Zé 
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Maia. Além de congratular-me com V. E'xa., compartilho dessa 
reflexão. É indiscutível que devemos respeitar os funcionários 
~úblicos, principalmente os da educação, área extremamente sofrida. 
E fundamental que valorizemos os integrantes das Polícias Militar e 
Civil, para que, por meio do trabalho, que é a principal ferramenta, as 
condições de segurança sejam melhoradas. 

Não podemos afirmar que a Oposição ou a Situação, esse ou aquele 
partido esteja mais empenhado em defender os direitos dos 
funcionários públicos. Durante a nossa trajetória política, convivemos 
não só com os trabalhadores públicos, mas também com os da 
iniciativa privada. Sabemos que não existe desenvolvimento sem a 
força do trabalho. O capital sozinho é mera especulação. O que 
Pr<?duz resultado é o trabalho e, portanto, deve ser valorizado. 

E preciso ter responsabilidades para tomar decisões. O Brasil está 
procurando o caminho certo. Não é somente o Governador de Minas 
que está propondo reformas e precisando da nossa compreensão e 
apoio, a fim de que o Estado encontre o caminho do desenvolvimento 
e. meios para valorizar o servidor público. O Presidente da República, 
de outro partido, de outra linha de governo, toma medidas 
extremamente semelhantes ao propor as reformas tributária e da 
Previdência, não podendo aceitar a tese - que pregou, juntamente 
com seus companheiros, durante muito tempo - de conceder aumento 
repentino aos servidores, pois foi de apenas 1%. 

O Governador sinaliza para um horizonte muito "~:uo, ou seja, busca 
alternativas para valorizar o servidor público. O OuJetivo das reformas 
é sobre algo que não está dando certo. Alguém considera boa a atual 
situação? Será que alguém acha que o Estado tem uma relação justa 
com o servidor público? O próprio servidor manifesta insatisfação por 
estar há nove anos sem aumento. O funcionário da educação 
manifesta, com justiça, insatisfação por não ter um plano de cargos e 
salários. Portanto, é preciso que o Governador tenha coragem de 
propor mudanças que permitam, em curto prazo, iniciar uma relação 
de melhor qualidade com os servidores, professores e funcionários da 
área de segurança. Temos, então, de analisar os projetos que 
tramitam nesta Casa e a relação do Governo com o funcionalismo. 

Mas não podemos provocar pânico entre os servidores. Ontem, 
fizemos um debate em Divinópolis com centenas de servidores. Como 
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fui Prefeito da cidade, tenho um bom relacionamento com os 
partidos políticos e demais segmentos. Portanto, tive a preocupação 
de participar de uma reunião da Câmara, cujo objetivo era discutir os 
projetos em tramitação nesta Casa, além de alguns assuntos, como o 
concurso público. Algumas lideranças sindicais, não por má-fé, mas 
por desinformação, iniciaram o debate, dizendo que o Governo, numa 
atitude contrária aos interesses dos servidores, havia anulado o 
concurso público e enviado à Assembléia um pacote de medidas para 
tirar os direitos adquiridos dos servidores. Após ouvir isso - e não 
fiquei surpreso, porque a desinformação está desorientando o servidor 
-, procurei alertar as pessoas, explicando que o Governador não havia 
cancelado o concurso. Trata-se de uma decisão da justiça em 1 a 

Instância. A Procuradoria-Geral, conforme pedido do Governador, 
empenhou todos os esforços num trabalho sério, a fim de que o 
Estado ganhe em 2a Instância. 

Se perdeu em 1 a Instância, não foi devido a falta de articulação do 
atual Governo. O processo entrou em 2001. Nosso interlocutor 
naquele debate acreditava que tinha entrado no final do Governo 
Itamar. Portanto, a desinformação campeava. 

Disse que não havia projeto retirando direito adquirido. Ao contrário, 
as proposições afirmam que esses direitos serão respeitados. Por fim, 
caímos em lugar comum, fazendo discussão do que é necessário, de 
como valorizar o servidor público, aumentar seus salários dignamente 
e colocar em discussão o plano de carreira dos trabalhadores da 
educação. Isso é o que interessa ao Governador, e é nesse sentido 
que está trabalhando. É preciso equilibrar as finanças públicas, ter 
austeridade e responsabilidade para dar resposta positiva a médio 
prazo. As lideranças não devem insuflar os trabalhadores a entrar em 
greve e a tomar medidas agressivas contra o Governo, que apenas 
inicia seu mandato. E para que as propostas dêem certo, será 
necessário o apoio dos trabalhadores, desta Casa e da sociedade. 
Quem lucrará com isso não será só o Governador, que se beneficiará 
com bom mandato, mas o povo de Minas. Precisamos ter esse bom-
senso. 

Como V. Exa. disse, discursos fáceis não cabem mais. Chega de 
dizer ao trabalhador que brigaremos para que tenha aumento 
exorbitante amanhã, se o Estado tem déficit e não consegue 
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arrecadar o equivalente ao que gasta. O Governador está cortando 
onde é possível fazê-lo. Não queremos que haja corte no IPSEMG, 
por exemplo, que cuida da saúde dos servidores. Queremos que corte 
no salário dos marajás. E Aécio Neves encaminhou essa proposta à 
Assembléia. Será que quem deseja a retirada dessas proposições 
pensa na redução dos salários altos e no estabelecimento do teto de 
R$1 0.500,00 para o servidor público? Alguns podem dizer que 
ganham pouco mais de um salário mínimo. Mas tem gente ganhando 
R$30.000,00 e R$40.000,00. Essa situação só pode ser alterada por 
força de lei, e não com discursos e bravatas. E o Governador tem a 
coragem de mandar o projeto para esta Casa. Pela manhã, visitou 
este parlamento e demonstrou empenho na busca da união de 
esforços em prol de Minas. Com certeza, o maior beneficiário de um 
Estado mais organizado e sem déficits será o servidor público, que 
merece isso há muito tempo. Esperamos que, em breve, possa ser 
recompensado. Muito obrigado. 

O Deputado Zé Maia* - Agradeço as palavras do Deputado 
Domingos Sávio, que ressaltou o trabalho dos funcionários da 
educação. Vim de família de educadores que trabalham para o Estado 
e sei da importância desse profissional na formação do povo mineiro. 
Como V. Exa. bem disse, não é o discurso fácil, feito para agradar o 
servidor, que resolverá a questão. Precisamos de ações que 
possibilitem ao Estado oferecer aumento e incentivo. Aécio Neves tem 
feito sua parte, trabalhando com as lideranças e autoridades de todo o 
Brasil para que a CIDE tenha sua aplicação correta na recuperação da 
malha viária. Também está articulando para que a CPMF, hoje 
exclusivamente da União, venha para os Estados e municípios, 
medida que aumentaria o orçamento de Minas e possibilitaria os 
investimentos, inclusive na área de pessoal. 

O Governador Aécio não está preocupado apenas com os quatro 
anos de seu mandato. Essa é a diferença entre governante e 
estadista. Aquele que se preocupa apenas com o período de seu 
governo, com os quatro anos para os quais foi eleito, pode ser 
chamado de governante. Mas, aquele que ocupa o cargo público, faz 
um planejamento e prepara o terreno para que as futuras gerações 
tenham dias melhores, como tem feito o Governador Aécio Neves, é 
um estadista. 
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O Governador está preparando Minas Gérais para o futuro. Está 

mantendo todos os direitos adquiridos dos funcionários e fazendo uma 
reforma para os novos que entrarem na carreira pública. Esse é um 
planejamento de longo prazo, que vai além dos seus quatro anos de 
Governo, programando estrategicamente o desenvolvimento de Minas 
Gerais. O Governador está fazendo um trabalho de grandes 
estadistas, do nível daquele realizado por JK e outros, no passado. 

Se o Governo está fazendo sua parte, nós, Deputados, temos que 
fazer a nossa, buscando investimentos para que o ICMS de Minas 
seja cada dia maior. Também o funcionário público pode ajudar, ao 
exigir uma nota fiscal. Assim, estará dando a si mesmo um aumento, 
pois esta Casa aprovará um projeto de vinculação do aumento de 
arrecadação de ICMS ao do salário. Assim, o funcionário poderá ser 
um fiscal, e não um mero servidor. 

Na semana passada, tive uma audiência com o Secretário Adjunto 
da Fazenda e, ao entrar na sala, pude ver que apenas metade das 
lâmpadas estavam acesas. O servidor público de Minas Gerais pode 
ajudar o Governo, diminuindo as despesas, pois, quando se gasta 
menos e se arrecada mais, sobra dinheiro para os investimentos e 
para o Estado pagar ao servidor o que merece e para viver com 
dignidade. 

Gostaria de cumprimentar o Presidente Mauri Torres e, na pessoa 
do Presidente da reunião, Deputado Rêmolo Aloise, toda a Mesa, 
pelas ações moralizadoras que resgatam -~ credibilidade do 
parlamento. Elas se iniciaram em gestões antl. .. ores. O Deputado 
Antônio Júlio criou a Comissão de Participação Popular, que permite 
uma maior participação do povo; a Ouvidoria, que possibilita ao povo 
trazer suas reclamações e discussões à Assembléia; a Comissão de 
Etica e o pregão eletrônico, que dá transparência e traz economia a 
esta Casa. Essas são ações que resgatam a credibilidade e a 
moralidade da Assembléia de Minas, que sai à frente de todas as 
Assembléias do Brasil. E o parlamento mineiro custa ao contribuinte 
tão-somente 2,6% do orçamento. 

A imprensa hoje é o quarto _Poder, e, como tal, tem que ter 
responsabilidade. Temos que respeitá-la, pois é muito competente, 
mas gostaria de pedir-lhe que levasse ao povo as informações de 
forma correta. Por exemplo, divulgaram o salário dos Deputados com 

-
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um valor muito maior e agora noticiam o valor correto, porém é 
importante destacar que 1/3 desse salário é gasto em impostos, 
encargos e descontos. 

Temos discutido muito, na Casa, a herança deixada pelo Governo 
do PSDB no plano federal. O partido pegou uma safra de 58.000.000t 
e entregou uma de 116.000.000t ao Brasil. Se não fosse isso, o Brasil 
estaria em grandes dificuldades financeiras. Nos 96 meses de 
Governo do PSDB, não tivemos taxa de desemprego como a do mês 
de maio, em apenas cinco meses de governo; o superávit primário de 
4,25% não se compara ao anterior, em torno de 3%. A "Folha de S. 
Paulo", ontem, em manchete, noticiou a queda de 4% na produção 
industrial. O Governo Federal,· representante do trabalhador, queria 
diminuir os recursos do FAT para aplicação nos Estados, 
representando grande incoerência. Queria reduzi-los para capacitação 
do trabalhador. Não aumentou o FAT, apenas o manteve, graças à 
intervenção de Secretários Estaduais, como João Leite e Rômulo. 

Da arrecadação, 63% ficam com a União, 23%, com os Estados, 
apenas 13%, com os municípios, mas essa distorção será corrigida. 
Deixo recado aos funcionários públicos: temos de fazer parceria com 
o parlamento, o Governador Aécio Neves e funcionários públicos. 
Juntos encontraremos a solução para os funcionários e para os 
17.400.000 mineiros que estão fora do orçamento. Com discurso, 
desacato e greve não resolveremos o problema. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério 

Correia solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 
minutos. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, visitantes, trago assunto envolvendo o Bloco PT-PCdoB e 
líderes da Situação, relativo ao pacote de medidas enviado pelo 
Governador a esta Casa. Antes, porém, parabenizo a Mesa pela 
atividade solene realizada pela manhã. A Assembléia Legislativa 
instituiu a Comissão de Ética, a Ouvidoria, a Comissão de 
Participação Popular e o pregão eletrônico. 

Portanto, esse é um grande avanço da Assembléia em direção à 
moralização e à ética. O Presidente Mauri Torres respondeu 
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concretamente às críticas justas, vindas do parlamento. Porém, às 
vezes, elas são muito exageradas. A abertura da Casa, feita por ele, 
já havia ocorrido por meio do SIAFI e, agora, com a criação da 
Ouvidoria e das Comissões de Ética e de Participação Popular. 
Qualquer cidadão possui acesso mais fácil à Assembléia, sinalizandO 
a transparência do Legislativo. Isso é fundamental para se ganhar a 
confiança da população e para os Deputados, de tato: 
desempenharem o papel de agentes fiscalizadores. Aliás, isso só sera 
feito se tivermos o respeito da opinião pública. 

Parabenizo a Mesa e os Deputados, que aprovaram, ou seja, 
concederam ao público esse sistema mais moderno e eficiente de 
fiscalização do Poder Legislativo. Aliás, é preciso que isso aconte9a 
também em outros Poderes. Acredito que ela traga à Assemblela 
capacidade de cobr?r maior transparência do Tribunal de Contas e do 
Poder Judiciário. E claro que, no passado, não pudemos fazer 
mudanças importantes no interior desta Casa com tanta força corno 
agora. 

Portanto, faço essa ressalva por julgar importante, pela minha 
experiência, no meu segundo mandato nesta Casa. 

Sr. Presidente, falarei agora sobre as nossas discussões corn ° 
Governo. Nos pronunciamentos dos Deputados Zé Maia e Domingos 
Sávio, que me precederam, senti a preocupação com a reação dos 
servidores em relação ao pacote do Governador Aécio Neves, enviado 
a esta Casa. Compreendo essa preocupação, pois percebo que os 
servidores públicos realmente estão revoltados. Há muito tempo, ao 
mostrar isso à Assembléia, chamaram-me atenção dizendo que eu 
agitava os servidores; porém, como disse, naquela época, se existe 
algo que causa agitação é o pacote de medidas, lançado sem 
discussão alguma com os sindicatos; aliás, eles não tiveram 
conhecimento de ponto algum dos projetos apresentados. Portanto, 
isso criou nos servidores públicos desconfiança incontrolável. 

Há muito tempo não vejo o funcionalismo com tanta apreensão. 
Desde a época do Governo Newton Cardoso, não vejo os professores 
tão revoltados e apreensivos como agora. Os Deputados têm de 
compreender isso. Precisamos da base do Governo para resolver o 
problema, não apenas defender indiscriminadamente situações 
erradas. Se isso não ocorrer, realmente a pressão em cima dos 
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Deputados da base do Governo será muito maior. Não ponham a 
culpa disso nos Deputados da Oposição. É um problema real, do jeito 
que se encontra o pacote. A Oposição, reiteradamente, fala sobre isso 
na tribuna desta Casa. 

A negociação do Governo tem avançado. Isso foi importante. Hoje, o 
Governo sinaliza que pretende avançar, exatamente, em dois pontos, 
os mais criticados por nós quanto ao pacote; porém, havia Deputados 
da base do Governo mais governistas que o Governo, mais realistas 
que o rei. O Governo mandou um projeto que, sabemos, não podia ser 
aprovado. Havia Deputados que o defendiam o tempo inteiro como se 
fosse ele aprovado. Ora, os funcionários sabem o que cada um pensa 
e farão pressão de acordo com as convicções demonstradas por cada 
Deputado. 

Hoje, o Governo já considera possível avançar. Para nós, ao fazer 
isso, determina a revisão de dois pontos do pacote; aliás, falamos 
sobre eles, que existem no projeto de lei. O Governo agora fala em 
corrigi-los. Tanto isso é verdade, que o Deputado Antônio Carlos 
Andrada, Líder do Bloco do PSDB, apresentou emenda modificando 
esse ponto, e o Deputado Dinis Pinheiro, do PL, em outro projeto. 

São exatamente dois pontos contra os quais nos batemos todo o 
tempo e dissemos que teriam que sofrer alteração. O primeiro é a 
insuficiência de desempenho para efeito de demissão. A avaliação de 
desempenho será feita de seis em seis meses, por uma comissão 
presidida pelo chefe imediatamente superior, e, caso o servidor tenha 
dois conceitos insuficientes, poderá ser demitido, podendo recorrer a 
um organismo criado pelo Governo; não se respeita, portanto, o 
processo administrativo. O processo administrativo consta no Estatuto 
do Servidor, que data de 1952, que precisa ser reformulado, mas é o 
que garante a existência do processo administrativo. Esse processo 
regulamentava, portanto, a demissão por insuficiência de 
desempenho, o que possibilitará, em nosso entender, uma demissão 
em massa. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada apresentou uma série de 
emendas em que reconhece que, ao ser considerada grave uma falta 
do servidor, portanto como exceção numa determinada insuficiência 
de desempenho, o servidor sofreria processo administrativo, oriundo 
do Estatuto do Servidor para, depois de ampla defesa, poder ser 
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demitido. Mas somente por meio de proces~o administrativo. Se é 
nesse sentido, a conversa muda de rumo. E importante que haja, por 
parte do Governo, uma mudança de opinião em relação a isso. 

O outro, diz respeito à CLT. Dissemos o tempo inteiro que quebrar o 
Regime Jurídico Único não é correto. Fazer concurso para contratar 
professores como celetistas não é correto, porque também quebra a 
estabilidade, além do Regime Jurídico Único. Também nesse ponto o 
Governo concorda em que agora sejam contratados, mas apenas 
aqueles servidores temporários, e vem uma série de emendas com o 
aval do Governo, segundo fomos informados hoje. 

Isso significa um avanço em dois pontos importantes que 
abordamos. Queria fazer essa ressalva para dizer que a possibilidade 
de conversar melhora muito, e nesse sentido não nos dispomos a 
deixar de conversar. 

Outros pontos precisam ser desenvolvidos. Num terceiro que 
citamos ainda não houve avanço real, em nosso entendimento, 
embora o Governo diga que haja boa-vontade; diz respeito aos planos 
de carreira. A retirada dos direitos dos futuros servidores, como está 
no projeto, seria substituída também por planos de carreira que não 
foram enviados. Precisamos avançar nesse terceiro ponto. 

Se não me engano, foram esses os três pontos sobre os quais mais 
nos debruçamos . nesta tribuna para fazer o Governo perceber a 
necessidade de um avanço e de se iniciar um diálogo. 

Queria dizer isso para prestar contas aos Deputados, aos 
telespectadores da TV Assembléia, aos funcionários públicos e à 
população em geral, para dizer que estamos avançando em pontos 
concretos, em termos de conteúdo, como tínhamos combinado com o 
próprio Governador do Estado. O conteúdo, da forma como se 
encontrava, mereceu uma oposição bastante dura da nossa parte, 
porque quebra dois pilares fundamentais do serviço público, que são a 
estabilidade e o Regime Jurídico Único, não garantindo ao servidor 
nenhum plano de carreira que possa vir a substituir os direitos que o 
Governo quer tirar dos futuros servidores. Esses três pontos precisam 
ser acertados no projeto para que possamos caminhar nas 
negociações. 

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Ilustre Líder, queria 
cumprimentar V. Exa., o Líder do Governo e todas as posições desta 
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Casa, que têm avançado nas discussões desse projeto. 

Com relação à discussão sobre o fato de o projeto não ter sido 
discutido antes de ser mandado para esta Casa, acho .que, na 
verdade, o fórum de debates é aqui. O parlamento está aberto a isso, 
e o Governo não encerrou as discussões. 

Estamos em franco debate, o que é importante. O projeto foi 
encaminhado justamente para isso. Ouviremos os sindicatos, ninguém 
fugirá ao debate. 

Cumprimento a Bancada do PT, a querida Jô Moraes, do PCdoB, e 
o bloco de sustentação do Governo, pela evolução das negociações 
nesta Casa no sentido da criação de um modelo que atenda a Minas, 
aos mineiros e aos funcionários públicos. Estamos caminhando para 
isso. 

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Zé Maia. Para 
avançarmos, acredito que ainda falta a concretização do recuo do 
Governo na questão da estabilidade. Devemos fazer um substitutivo 
ao Projeto, ou mesmo solicitar ao Governador que o retire de 
tramitação. Falta também avançarmos no Projeto que trata da CLT, 
quebrando o Regime Jurídico Único. Temos de consolidar isso. 

Temos de avançar ainda- como já disse- na discussão do plano de 
carreira. Não se pode anunciar numa emenda à Constituição que 
futuros servidores não terão direito a férias-prêmio, qüinqüênio, biênio, 
trintenário e apostilamento, sem substituir esses direitos por outros. 
Julgo que devemos avançar nesse ponto. Isso não é fácil, mas é 
possível. Várias Prefeituras do PT discutiram com sindicatos e 
servidores e avançaram nessa questão. É importante envolvermos os 
sindicatos. Não existem apenas dois fóruns: Executivo e Legislativo. 
Há os servidores. Os sindicatos constituem-se em entidades 
representativas da sociedade civil, que, no meu entender, o Governo 
escuta pouco. Passou a escutar mais agora, por causa das amplas 
mobilizações dos servidores. 

Não concordo com Deputados que reclamam por receber pressões 
por causa do apoio ao pacote. O servidor pressionará quem? O 
projeto se encontra aqui. O Governo não quis discutir anteriormente 
com os sindicatos. A pressão é justa. É claro que é respeitosa, 
cobrando dos Deputados que modifiquem aquilo com que os 
servidores não concordam. 
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É necessário aprofundar a discussão da Previdência. Um dos 

projetos, enviados pelo Governador, refere-se à Previdência. O 
Projeto repete, em alguns pontos, a proposta que o Presidente Lula 
enviou ao Congresso. 

Reunimos o Colégio de Líderes, a Oposição e a Situação e 
chegamos à óbvia conclusão de que não podemos votar a mudança 
da Previdência se não votarmos a Previdência Nacional. 

Creio que o Governador Aécio Neves, que possui muita experiência 
política, envia projeto referente à Previdência para talvez dizer que 
seu projeto é o mesmo do Presidente da República. Portanto, o PT e 
os aliados têm de aprovar todos os projetos do pacote, como se 
fossem uma coisa só. Ou seja, o PT e o PCdoB votaram a Reforma da 
Previdência nacionalmente, por isso o funcionário público não 
encontrará resistência ao pacote aqui. Isso pode ser uma estratégia, 
uma tática que não condiz com a realidade. Esse texto da 
Previdência, enviado pelo Governador, só poderá ser votado após 
aprovação pelo Congresso Nacional. 

Em acordo feito na primeira reunião dos Líderes, retiramos da 
remessa dos planos de carreira - que viria após a votação da reforma 
administrativa -, dessa vinculação de votação, a reforma da 
Previdência. 

Não podemos depender da votação de Brasília para a remessa do 
plano de carreira. Quero limpar essa discussão da reforma da 
Previdência para que entremos em processo de discussão e de 
definição, na Assembléia Legislativa, posteriormente à aprovação da 
reforma da Previdência no Congresso Nacional, a qual, pelo menos 
antes de setembro, outubro ou mais além, não será votada. 

Certamente haverá modificações no projeto da previdência enviado 
pelo Presidente Lula ao Congresso Nacional. Antes de enviá-la, o 
Presidente a apresentou e o Ministro e diversos setores escutaram - é 
claro que não acatou tudo o que se desejava, mas fez um balanço e 
disse o que queria -, e enviou uma proposta que continua debate no 
Congresso Nacional. 

A proposta tem pontos que devem ser modificados. E tenho certeza 
de que o serão no debate, para que a reforma, que é preciso ser feita 
junto com a tributária, aconteça em um grau de justiça o mais amplo 
possível, preservando o direito daquele mais sofrido, que não pode 
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pagar pelo rombo da Previdência, do qual não é culpado. Depois 
de feita essa discussão no Congresso Nacional, vamos apreciá-la 
aqui, para fazer as adequações necessárias, mas no interior desse 
processo constitucional. Peço que este fique para um momento 
posterior à aprovação no Congresso Nacional. 

Darei um resumo do que foi, até agora, o processo de negociação. 
Reitero para a sociedade que continuaremos atentos a esses pontos 
que temos levantado, sempre com o desejo de buscar um consenso 
na Casa. Mas estaremos munidos daqueles princípios que desde o 
início destacamos, em especial dos três que citei e que reafirmo como 
um compromisso nosso com o serviço público. Não apenas com os 
servidores, mas com o serviço público, com sua estabilidade, para que 
não se interrompa ao bel-prazer dos Governos e das políticas 
implementadas de tempos em tempos. 

O serviço público deve ter uma seqüência, e, por isso, a estabilidade 
é necessária, não apenas para o servidor, mas especialmente para o 
serviço. Há ainda o problema do Regime Jurídico Único, que garante 
estabilidade, e o problema das carreiras, que possibilitam melhor 
desempenho do servidor público e, portanto, maior atendimento da 
nossa população, que do serviço público necessita. Esses são os três 
parâmetros que nos guiam nas discussões e nos compromissos que, 
se possível, serão firmados. 

Não temos obrigação de votar de forma exatamente igual. Quanto 
às diferenças que persistirem, nos reservamos o trabalho de oposição. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, 
gostaria de fazer menção ao que V. Exa. manifestou na parte da 
manhã, inclusive com relação à implantação pela Casa do pregão 
eletrônico, proposta que apresentamos na legislatura passada. Na 
época, tivemos o apoio da maioria dos presentes neste Plenário. 
Tornou-se lei, que permite a toda a área pública a instituição do 
pregão eletrônico ou de presença física. 

Enfim, acho que é um grande avanço e esperamos que os demais 
Poderes nos acompanhem. O Poder Executivo já fez uma experiência. 
Trata-se de um processo mais econômico e aberto, como deve ser o 
processo licitatório. 

Com relação aos assuntos das mensagens do Governo, há um 
paralelo muito forte entre os Governos Aécio e Lula, porque tanto um 
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quanto o outro estão vivenciando uma fase de transição do País olt 
do Estado, que buscam uma correção para que se possa atender às 
expectativas da sociedade brasileira. 

Acho, por exemplo, que a avaliação - uma das questões levantqelas 
por V. Exa. - deve existir, com índole positiva. Ou seja, nã_0 a 
avaliação para castigar, mas, muitas vezes, para premiar. Nã_0 é 
apenas castigo que está implícito na proposta. Está bem explícitq a 
premiação por meio da avaliação. 

É importante haver a valorização do funcionário público. Se 
quisermos ter um Estado eficiente, dinâmico, moderno e que atenda 
às reivindicações da nossa sociedade, isso só será possível se 
tivermos bons e respeitados funcionários, que respeitem tambétl) a 
sociedade. 

Conforme conversas com funcionários, a principal questão - e talvez 
seja essa a grande angústia de quem governa o País ou o Estada _ é 
a salarial. Por exemplo, quantos aumentos de tarifas públicas tivetllos, 
desde o início deste ano? Quando se fala no aumento de 31 °/o da 
energia elétrica, é claro que causará impacto no orçamento de quem 
está com o salário contido, sufocado, aumentando ainda mais a sua 
tensão. 

/ A proposta da reforma não acena, agora, com aumento. Mas acena, 
dentro da realidade e de forma madura, com a possibilidade de 
gradativamente recuperar o poder aquisitivo do funcionário público. 
Isso é fundamental. Não adianta chegar com propostas mirabolantes -
aliás, ninguém as está apresentando -, porque somos conhecedores 
da situação do Estado. O funcionário não quer mais essa cantilena.. o 
Governo está buscando criar condição para que, no futuro próxirno, 
haja essa condição. 

A discussão do projeto é muito enriquecedora. Sabemos que, hoje, 
nesta Casa e no Congresso Nacional, há visão do parlamentar rnais 
voltado para criar base segura e forte, para que possamos avançar. 
Muito obrigado. 

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado Mauro 
Lobo. Gostaria também de parabenizá-lo. V. Exa. foi autor da idéia do 
pregão eletrônico e presidiu, na legislatura passada, a Co~issão de 
Fiscalização Financeira, da qual tive a honra de participar. E sempre 
ponderado em suas palavras e em seus atos. 
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Concordo com V. Exa. e considero' que a avaliação de 

desempenho deve corrigir e melhorar o empenho, e não punir. Esse é 
um dos problemas do pacote, pois apresenta dois projetos de lei: um, 
para adicionar ao desempenho; outro, para avaliar a insuficiência de 
desempenho para efeito de demissão. Então, a avaliação vem no 
sentido negativo e é rigorosa, possibilitando perseguição política e, no 
nosso entender, demissão em massa. Isso não pode permanecer. Se 
é para melhorar o desempenho, o que se deve ter é uma forma de 
avaliar e a perspectiva de que o mau funcionário possa sair do serviço 
público. Para isso existe o processo administrativo. 

Fala-se que o processo administrativo não funciona. Não é verdade. 
Darei um exemplo. Discutimos o assunto com a direção estadual do 
PT, e a Deputada Maria do Carmo disse-nos que, quando Prefeita em 
Betim, usou o processo administrativo no que era possível - falta 
grave ou furto. E que, dos aproximadamente 100 servidores demitidos 
por falta grave, apenas um retornou, por intervenção da justiça. 
Portanto, existe forma correta para se avaliar o mau funcionário e 
demiti-lo por essa razão. Se o desempenho for insatisfatório e o 
funcionário não conseguir progredir na carreira, devemos ter como 
fazer para que possa ser fator positivo no serviço público. 

A avaliação deve ter o intuito de correção do serviço e não de 
punição do servidor. Não vejo razão para que haja duas avaliações de 
desempenho. Por que não melhoramos o processo administrativo, 
para que os maus funcionários não permaneçam \,. ::> serviço público e 
para que a grande maioria possa dispor de uma avaliação de 
desempenho real? Essa é a nossa intenção. 

Deputado Mauro Lobo, durante todo o debate, fizemos questão de 
dizer que discordávamos do projeto de lei que tratava da avaliação de 
suficiência e desempenho para efeito de demissão, mas que somos 
favoráveis à avaliação de desempenho para efeito de progressão do 
servidor na carreira, com critérios que devem ser discutidos 
democraticamente com os servidores. Nesse sentido, é possível 
avançar, mesmo com as posições políticas e ideológicas distintas 
contidas no projeto. . 

Não podemos concordar - espero que, de fato, o Governo, até 
semana que vem, concretize a mudança - com a lógica da quebra da 
estabilidade para pressionar o servidor, a fim de que possa perder os 
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seus direitos sem reação, deixando de se constituir sujeito da 
construção de um serviço público de boa qualidade. Obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 
12, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 13/2003, EM 20/3/2003 
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bonifácio Mourão, Carlos Pimenta e José Milton, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e informa que 
não há ata a ser lida por se tatar da primeira reunião desta Comissão. 
A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente 
e o Vice-Presidente e a designar o relator. Ato contínuo, a Presidência 
determina a distribuição das cédulas de votação. Apurados os votos, 
são eleitos para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os 
Deputados Bonifácio Mourão e Carlos Pimenta. Logo a seguir, o 
Presidente "ad hoc" dá posse ao Vice - Presidente eleito, Deputado 
Carlos Pimenta, que assume a Presidência da Comissão e dá posse 
ao Presidente eleito. Em seguida, o Deputado Bonifácio Mourão 
assume a Presidência da Comissão e designa o Deputado Paulo Piau 
relator da matéria objeto da Comissão. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Paulo Piau, Presidente - Jô Moraes - Márcio Passos. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 20/2003, EM 25/3/2003 

Às 1 Oh3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

-
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Sebastião Navarro Vieira, Antônio Carlos Andrada e Chico Simões 
(substituindo este ao Deputado Durval Ângelo, por indicação da 
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Registra-se, 
ainda, a presença do Deputado Fábio Avelar. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se 
tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e 
designar o relator. Em seguida, determina a distribuição das cédulas 
de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Chico 
Simões para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos 
o Deputado Sebastião Navarro Vieira, para Presidente, e o Deputado 
Antônio Carlos Andrada, para Vice-Presidente, ambos com três votos. 
Na condição de Presidente "ad hoc", o Deputado Sebastião Na varro 
Vieira convida a tomar assento à mesa o Deputado Antônio Carlos 
Andrada e o empossa no cargo de Vice-Presidente. Este, por sua vez, 
empossa o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
agradece a escolha de seu nome para presidir a Comissão e avoca a 
si a relataria da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que a 
próxima reunião será convocada por meio de edital, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Antônio Carlos Andrada -

Márcio Passos - Jô Moraes. 
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO, 

EM 28/5/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Maria Olívia, Doutor Ronaldo e Laudelino Augusto, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado , dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por provada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 
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683/2003 (Deputado Doutor Ronaldo); Prdjeto de Lei no 60/2003 
(Deputado Doutor Ronaldo); Projeto de Lei no 63/2003 (Deputado 
Doutor Ronaldo); Projeto de Lei no 74/2003 (Deputado Doutor 
Ronaldo); Projeto de Lei no 76/2003 (Deputado Doutor Ronaldo); 
Projeto de Lei no 77/2003 (Deputado Doutor Ronaldo); Projeto de Lei 
no 164/2003 (Deputado Doutor Ronaldo); Projeto de Lei no 168/2003 
(Deputado Doutor Ronaldo); Projeto de Lei no 199/2003 (Deputado 
Doutor Ronaldo); Projeto de Lei no 218/2003 (Deputado Doutor 
Ronaldo); Projeto de Lei n° 220/2003 (Deputado Doutor Ronaldo); 
Projeto de Lei no 228/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de 
Lei no 237/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de Lei no 
238/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de Lei no 239/2003 
(Deputado Laudelino Augusto); Projeto de Lei n° 248/2003 (Deputado 
Laudelino Augusto); Projeto de Lei no 253/2003 (Deputado Laudelino 
Augusto); Projeto de Lei n° 256/2003 (Deputado Laudelino Augusto); 
Projeto de Lei no 258/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de 
Lei no 260/2003(Deputado Laudelino Augusto); Projeto de Lei no 
262/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de Lei no 282/2003 
(Deputado Laudelino Augusto) e Projeto de Lei n° 285/2003 
(Deputado Laudelino Augusto). Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 
683/2003. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dir, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispen .. am a apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres de 
redação final sobre os seguintes projetos: Projeto de Lei no 60/2003 
(Deputado Doutor Ronaldo); Projeto de Lei no 63/2003 (Deputado 
Doutor Ronaldo); Projeto de Lei no 74/2003 (Deputado Doutor 
Ronaldo); Projeto de Lei no 76/2003 (Deputado Doutor Ronaldo); 
Projeto de Lei no 77/2003 (Deputado Doutor Ronaldo); Projeto de Lei 
no 164/2003 (Deputado Doutor Ronaldo); Projeto de Lei no 168/2003 
(Deputado Doutor Ronaldo); Projeto de Lei no 199/2003 (Deputado 
Doutor Ronaldo); Projeto de Lei no 218/2003 (Deputado Doutor 
Ronaldo); Projeto de Lei no 220/2003 (Deputado Doutor Ronaldo); 
Projeto de Lei no 228/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de 
Lei no 237/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de Lei no 
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238/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de Lei no 
239/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de Lei no 248/2003 
(Deputado Laudelino Augusto); Projeto de Lei n° 253/2003 (Deputado 
Laudelino Augusto); Projeto de Lei n° 256/2003 (Deputado Laudelino 
Augusto); Projeto de Lei no 258/2003 (Deputado Laudelino Augusto); 
Projeto de Lei no 260/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de 
Lei no 262/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de Lei no 
282/2003 (Deputado Laudelino Augusto) e Projeto de Lei no 285/2003 
(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, 11 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo - Laudelino Augusto -

Djalma Diniz. 
ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

. SEGURANÇA PÚBLICA, EM 3/6/2003 
As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues e Célio Moreira, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo 
César. 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. 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, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
n°s 471/2003 (relator: Deputado Célio Moreira, em virtude de 
redistribuição) com a Emenda no 1 e 487/2003 (relator: Deputado 
Alberto Bejani), que receberam parecer por sua aprovação. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 715, 728, 730, 731, 740 a 743/2003. Passa-se à 3a 
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados: Sargento 
Rodrigues (3) em que solicita seja realizada audiência pública em 

'-------~-------' 



/ 

546 
Teófilo Otôni para ouvir denúncias de corrupção contra o Sr. 
Geraldo Magela, Delegado Regional da Polícia Civil, e outros; em que 
solicita seja realizada audiência da Comissão, em conjunto com as 
Com·lssões de Direitos Humanos e do Trabalho, com o Governador do 
Estado para discutir a política salarial e as condições de trabalho dos 
servidores da segurança pública; em que solicita a realização de 
audiência pública para tratar da desativação do Núcleo do Programa 
Esporte Esperança da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
inst~lado no Bairro São Paulo, Célio Moreira em que solicita seja 
realizada audiência pública no auditório do Colégio São Paulo da 
Cruz, no Barreiro, para discutir a segurança naquela região; Paulo 
Cesar em que solicita seja enviado ofício ao Cel. BM Osmar Duarte 
Marcelino, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, e ao Sr. Lúcio 
Urbano da Silva Martins, Secretário de Defesa Social, pleiteando a 
realização de estudos que viabilizem a instalação de uma unidade do 
Corpo de Bombeiros no Município de Nova Serrana; Alberto Bejani em 
que solicita sejam ouvidos a Sra. Maria Regina da Mata Machado 
Coelho e o Sr. Omar Dias Nogueira, para apresentação de denúncias; 
Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja realizada audiência pública 
para debater a falta de segurança e a violência no serviço de táxi e no 
transporte coletivo da Capital; Chico Simões em que solicita que a 
Comissão realize audiência pública na cidade de Coronel Fabriciano 
em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, para discutir a 
precariedade do sistema prisional e da segurança pública daquele 
município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Célio Moreira - Rogério Correia. 

ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 4/6/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Lúcia Pacífico, Antônio Júlio, Dimas Fabiano e Maria Tereza Lara, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento 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 comunica o recebimento de correspondência do 
Deputado Federal Carlos Rodrigues, publicada no "Diário do 
Legislativo" de 29/5/2003. Em seguida, a Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 104/2003, parecer sobre o 
Substitutivo no 1 apresentado em Plenário, no 1 o turno (Deputada 
Vanessa Lucas); e Projeto de Lei no 116/2003, parecer sobre a 
Emenda no 2 apresentada em Plenário, no 1 o turno (Deputado Di mas 
Fabiano). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento no 
778/2003, da Deputada Vanessa Lucas. Passa-se à 38 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento da Deputada Lúcia Pacífico, em que solicita seja 
enviado pedido de informações ao Diretor-Presidente da BHtrans 
sobre a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica nos 
microônibus do transporte suplementar da 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, 11 de junho de 2003. 
Vanessa Lucas, Presidente - Antônio Júlio - Dimas Fabiano - Maria 

Tereza Lara. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ÉTICA E 

DECORO PARLAMENTAR, EM 5/6/2003 
Às 1 Oh15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Biel Rocha, Gilberto Abramo e 
Gustavo Valadares, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida 
por ser a primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente da 
Comissão, determina a distribuição das cédulas de votação, 
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devidamente rubricadas, e convida o Deputado Gilberto Abramo 
para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos 
para Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e para Vice-
Presidente o Deputado Fábio Avelar, ambos por unanimidade. O 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva declara empossado como Vice-
Presidente o Deputado Fábio Avelar e passa a ele a Presidência da 
reunião. O Deputado Fábio Avelar dá posse ao Presidente, Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, e retorna a ele a direção dos trabalhos. O 
Presidente eleito agradece a confiança dos colegas e discorre sobre a 
importância e os objetivos da Comissão. Os Deputados presentes 
também usam da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada 
no dia 11/6/2003, às 15h30min, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João - Biel Rocha - Gilberto 

Abramo - Célio Moreira. 
ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 1 0/6/2003 
Às 11 h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Durval Ângelo, Gilberto 
Abramo, Leonardo Moreira e Paulo Piau, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Biel Rocha. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
declara aberta a reuni~o e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Durval Angelo, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a 
seguir: Projetos de Lei n°s 712 e 746/2003 (Deputado Ermano 
Batista); 727, 728, 750 e 751/2003 (Deputado Gustavo Valadares); 
748/2003 (Deputado Gilberto Abramo); 725 e 734/2003 (Deputado 
Leonardo Moreira); 724, 735 a 737/2003 (Deputado Durval Ângelo); 
726, 729 a 733, 747 e 749/2003 (Deputado Sebastião Navarro Vieira) 
e 745/2003 (Deputado Paulo Piau). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer pela constitucionalidade, juridicidade e 
legalidade do Projeto de Lei no 724/2003 com a Emenda no 1. (relator: 
Deputado Durval Ângelo). Na fase de discussão do parecer do 
Deputado Paulo Piau pela constitucionalidade, juridicidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 383/2003 no 1 o turno, o Presidente 
defere o pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. Os Projetos de 
Lei nos 651 (relator: Deputado Paulo Piau) e 685/2003 (relator: 
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição) foram 
convertidos em diligência, respectivamente, à FEAM e à Secretaria de 
Planejamento e Gestão. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela 
constitucionalidade, juridicidade e legalidade dos Projetos de Lei n°s 
257/2003 com a Emenda n° 1, 485, 577, 589, 653, 702, 71 O e 
711/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira); 652, 656, 692, 698 e 
699/2003 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira); 703/2003 com 
a Emenda no 1 (relator: Deputado Paulo Piau) e 714/2003 com a 
Emenda no 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo). NE!ste momento, o 
Presidente passa a presidência ao Deputado Durval Angelo, para que 
se possa votar matéria de sua autoria. Após discussão e votação, são 
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, 
juridicidade e legalidade dos Projetos de Lei n°s 594 com a Emenda no 
1 e 660/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira). São aprovados 
requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência à 
Secretaria de Planejamento e Gestão os Projetos de Lei nos 659/2003 
(relator: Deputado Gustavo Valadares) e 672/2003 (relator: Deputado 
Sebastião Navarro Vieira). É aprovado requerimento que solicita seja 
o Projeto de Lei no 694/2003 convertido em diligência ao DER-MG 
(relator: Ermano Batista). Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. 
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Paulo 
Piau, em que solicita seja realizada reunião desta Comissão para 
debater, com convidados, os Projetos de Lei n°s 196, 379, 476, 530, 
550, 667, 676 e 677/2003, que tratam da instituição de pólo de 
desenvolvimento. Neste momento, o Deputado Leonardo Moreira 
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apresenta questão de ordem relativa ao art. 139 do Regimento 
Interno, especificamente sobre o voto em separado. 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 11/6/2003, às 14h30min, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo - Ermano 

Batista - Gustavo Valadares. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 372/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Durval Ângelo, 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do 
Bairro do Centro de Faria Lemos - ACOBACEFA -, com sede no 
Município de Faria Lemos. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e apresentou a Emenda no 1, cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa tem por objetivo lograr o desenvolvimento do 

Bairro do Centro de Faria Lemos. Ali, obras de infra-estrutura são 
executadas objetivando a melhoria da qualidade de vida de toda a 
comunidade, depois de constatadas suas reais necessidades. 

No contexto social, a entidade atua para minimizar o sofrimento 
humano por intermédio do combate à fome e à miséria, bem como 
para amparar a maternidade, a infância e a velhice. Além dessas 
iniciativas, luta para proteger o meio ambiente, promovendo atividades 
e atos que evitem a degradação da natureza. 

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

372/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
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Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 389/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela 

visa declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação de 
Dependência Química - CREDEQ -, com sede no Município de 
Vespasiano. 

Examinada preliminarmente a matéria 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, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Centro de Recuperação de Dependência Química - CREDEQ - é 

uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade 
amparar a comunidade dependente do álcool e das drogas. Para 
atingir esse objetivo, procura ajuda da iniciativa privada e de todos os 
órgãos públicos municipais, estaduais e federais. 

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção quanto à 
raça, ao credo político ou religioso e distribui cestas básicas, remédios 
e roupas, principalmente para crianças e adolescentes carentes em 
situação de risco, oferecendo-lhes, também, atendimento médico, 
dentário e hospitalar. 

A Emenda no 1 , apresentada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, não alterou aspectos essenciais do objeto da proposição, 
limitando-se a aperfeiçoamentos de ordem técnica e formal. 

Concluímos, assim, que é meritório o trabalho que a entidade 
empreende, habilitando-a à concessão do título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

389/2003 com a Emenda n° 1 , da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 392/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 
O Deputado lvair Nogueira, por meio do Projeto de Lei no 392/2003 

pretende seja declarado de utilidade pública o Lar São Mateus, ca~ 
sede no Município de Mateus Leme. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissã_~ 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Lar São Mateus tem por finalidade ajudar e abrigar idosos de 

ambos os sexos, principalmente os pobres desamparados. Com suas 
iniciativas, não faz distinção de raça, cor, credo político ou religiosa. 
Assim agindo, promove pessoas à margem da sociedade 
soerguendo-as para uma vida mais promissora. ' 

Pelos princípios que norteiam as suas atividades de assistência 
social, a referida entidade se torna merecedora do título declaratório 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

392/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 398/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado João Leite, objetiva 

declarar de utilidade pública a Associação Chance Internacional - ACI 
-, com sede no Município de Rio Acima. 

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

Fundamentação 
A referida Associação é sociedade civil de caráter cultural, 

assistencial e de promoção humana. É relevante mencionar que ela 
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possui como pnnc1pais objetivos desehvolver atividades de 
assistência à criança, principalmente nas áreas de educação formal e 
não formal, de saúde e nutrição, de esporte, recreação e lazer. Dessa 
forma, implanta e patrocina programas diversos a ela direcionados. 
Presta também auxílio às famílias e pessoas vítimas de calamidades, 
quando organiza e promove campanhas de levantamento de fundos e 
de gêneros diversos. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

398/2003 com a Emenda no 1 , da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
André Quintão, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 404/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa 

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE -, com sede no Município de São Pedro dos 
Ferros. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a 
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Compete agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente 
sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do P~gimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme indica o seu nome, a mencionada entidade tem por 

finalidade precípua dar proteção e assistência ao excepcional, sob 
todas as formas possíveis, seja incentivando o convívio dentro desse 
segmento, seja dando-lhe condições de integração na sociedade, seja 
ainda oferecendo-lhe diversão e lazer. 

Nada mais justo, pois, que o poder público preste à APAE de São 
Pedro dos Ferros o reconhecimento pelos seus trabalhos de alta 
relevância social. 

Conçlusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

404/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
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Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 454/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 

pretende seja declarada de utilidade pública o Conselho Metropolitano 
de Uberaba da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Uberaba. 

Examinado o projeto 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, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Conselho Metropolitano de Uberaba da Sociedade de São Vicente 

de Paulo tem por finalidade a prática de caridade cristã pela 
assistência social. Em cumprimento às suas metas, orienta e assiste 
as famílias necessitadas, fornecendo-lhes apoio espiritual e material, 
este último entendido como, por exemplo, doação de gêneros 
alimentícios, roupas, medicamentos e auxílio à moradia. 

Criar condições para que os conselhos centrais e particulares 
possam fazer funcionar a Escola de Caridade Antônio Frederico 
Ozanam, além de organizar cursos, retiros, encontros e palestras, é 
também finalidade do referido Conselho. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 454/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 484/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Antônio Júlio, por meio do Projeto de Lei n° 484/2003, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Divinésia, com sede nesse 
município. 

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

Fundamentação 
A entidade ora examinada é sociedade civil de natureza assistencial, 

e seu objetivo primordial é manter um estabelecimento especializado 
no tratamento, na educação, na habilitação, na reabilitação e na 
inserção do excepcional na sociedade. Para dar suporte a esse 
trab<;tlho, realiza campanhas de âmbito municipal e estadual de 
arrecadação de fundos. 

Com o propósito de esclarecer a comunidade sobre várias questões 
relativas aos excepcionais, edita e divulga boletins e jornais. 

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

484/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 489/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa a 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado de 
Capoeira Grande, com sede no Município de Onça de Pitangui. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda n° 1, cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária do Povoado de Capoeira Grande é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos. Possui por finalidade lutar pela 
melhoria das condições de vida da população de Onça de Pitangui, 
por intermédio da promoção de atividades sociais, culturais e 
desportivas. 

Em vista de sua diretriz, presta serviços de assistência social, por 
meio dos quais busca auxiliar as pessoas carentes da comunidade e, 
ainda, firmar convênios com associações congêneres para melhor 
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atender às necessidades da região. 

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a desejar 
conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n. 0 

489/2003 com a Emenda no 1 , da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 508/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Wanderley 

Ávila, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Bairro Pinlar de Várzea da Palma, com sede nesse 
município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda no 1, cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa tem por objetivo lograr o desenvolvimento do 

Bairro Pinlar de Várzea da Palma. 
As obras de infra-estrutura são executadas ob:1.t'vando a melhoria 

da qualidade de vida de toda a comunidade, de;. Jis de constatadas 
suas reais necessidades. 

No contexto social, atua para minimizar o sofrimento humano por 
meio do combate à fome e à miséria e para amparar a maternidade, a 
infância e a velhice. 

Representar a comunidade junto a órgãos públicos e privados, 
fazendo reivindicações diversas, é, também, uma das suas metas. 

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

508/2003 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
André Quintão, relator. 
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509/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária e Beneficente do Bairro Pedras Grandes, com sede no 
Município de Várzea da Palma. 

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 a 
matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "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 do Bairro Pedras Grandes, em Várzea da Palma, 
principalmente dos segmentos mais necessitados. 

Para tanto, procura conscientizar a comunidadde de suas 
possibilidades e potencialidades, levando seus integrantes a 
responder e lutar por seus anseios e necessidades. 

Realizando uma obra de inegável importância social, justo se torna o 
título declaratório de utilidade pública que se lhe pretende outorgar. 

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

509/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 510/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Fábio Avelar, por meio do projeto de lei em tela, 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Divino Mestre -
ASDIME -, com sede no Município de Taquaraçu de Minas. 

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

Fundamentação 
A Associação Divino Mestre- ASDIME -, com sede no Município de 

Taquaraçu de Minas, fundada em 14/3/98, é uma entidade civil 
beneficente, filantrópica e assistencial que se propõe amparar os 
idosos carentes. Também promove atividades socioculturais, 
ecológicas e outras ligadas à saúde e à educação. 

Para atingir seu objetivo central, intenta concluir a construção do 
Asilo Recanto da Felicidade, que se destina a abrigar e dar 
assistência gratuita a idosos desamparados, fornecendo-lhes 
alimentação, vestuário e medicamentos. 

Acerca desse trabalho, exemplo de solidariedade, dão testemunho 
as autoridades daquele município, razão pela qual julgamos apta a 
Associação ao recebimento do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 510/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 570/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em tela visa 

a declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Caminho para 
Crescer, com sede no Município de Betim. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a 
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, na forma apresentada. 

Compete agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente 
sobre o projeto, nos termos do art. 103, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Creche Comunitária Caminho para Crescer é sociedade civil com 

personalidade jurídica. 
A sua principal finalidade é a prestação de serviços assistenciais a 

crianças na faixa de 3 meses a 6 anos e 11 meses de idade. As suas 
atividades são executadas com base nos princípios da ética e da 
cidadania, pois objetivam garantir-lhes o direito de crescerem e se 
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desenvolverem em um ambiente saudável, o mais próximo possível 
de uma família bem-estruturada e harmônica. Além do mais, auxilia-as 
no desenvolvimento psicopedagógico, estimula-as a praticar esporte e 
a brincar, ministra fundamentos de higiene e saúde. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

570/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Pinduca Ferreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 588/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em análise 

pretende declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação do 
Alcoólatra de Uberaba- CEREA -, 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 estabelece o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O CEREA, fundado em 25/7/77 e devidamente registrado em 

cartório em 2/8/77, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem 
por finalidade proteger a saúde da família, da maternidade, da infância 
e da velhice, combater a fome e a pobreza e, principalmente, realizar 
trabalhos para recuperação, pela psicoterapia, de grupo de pessoas 
alcoólatras, visando à sua reintegração social. 

Compromete-se ainda a cooperar com as instituições congêneres, 
legalmente constituídas, que tenham os mesmos objetivos. 

Tendo em vista o que foi apresentado, pode-se considerá-la 
perfeitamente habilitada para receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo que foi aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

588/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
André Quintão, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 136/2003 
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Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em exame 
resultante do desarquivamento do ex-Projeto de Lei n° 1.573/2001' 
altera o art. 2° da Lei n° 12.460, de 15/1/97. ' 

Foi a matéria distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade 
da proposição, acrescida da Emenda n° 1, a esta Comissão e à. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cumpre-nos, 
portanto, emitir parecer sobre o mérito do projeto, o que ora fazemos. 

Fundamentação 
A gratuidade da realização do exame do ácido desoxirribonucléic0 

para a investigação de paternidade, garantida pelo Estado nos casos 
em que o investigante é reconhecidamente pobre, constitui medida 
importante para o curso dos processos judiciais que envolvem a 
questão. O custeio do exame pelo Tesouro Estadual é assegurado 
pela Lei n° 12.460, de 15/1/97, oriunda de proposição legislativa 
apresentada pelo Deputado Miguel Martini; ocorre, no entanto, que a 
eficácia da lei citada tem sido prejudicada pela demora excessiva que 
se tem observado no cumprimento do despacho do Juiz, havendo 
casos, segundo o autor da proposição ora analisada, em que os 
exames são marcados para o ano de 2016. 

Entendemos que a lei que se quer aprovar virá resolver esse 
problema, instituindo prazo máximo para a realização dos exames. 
Concordamos, ainda, com a emenda de autoria da Comissão de 
Constituição e Justiça, que modifica a proposta original, reduzindo 
esse prazo para seis meses, e aprimora tecnicamente a matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 136/2003 

com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos, relator - Mauro Lobo. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 11/6/2003, a seguinte 
comunicação: 

-
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Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do 

falecimento da Sra. Zaíra Soares Lopes, ocorrido em 10/6/2003, nesta 
Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Sr. Marcos Barbonaglia da Silva por sua 

posse no cargo de Superintendente-Geral do INSS em Minas Gerais 
(Requerimento no 537/2003, da Deputada Marília Campos); 

de pesar pelo falecimento do Sr. Gustavo linhares, Vereador à 
Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo (Requerimento no 
586/2003, do Deputado Leonardo Quintão); 

de congratulações com a comunidade do Município de Grão Mogol 
pelo aniversário de sua emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 588/2003, da Deputada Ana Maria); 

de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Aureliano Chaves de 
Mendonça, ex-Governador do Estado (Requerimento no 589/2003, do 
Deputado Adalclever Lopes); 

de congratulações com os Defensores Públicos pela passagem do 
Dia do Defensor Público (Requerimento no 594/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte pelo transcurso de seu 104° aniversário de fundação 

· (Requerimento no 603/2003, do Deputado José Henrique); 
de congratulações com os membros do Conselho Superior e do 

Conselho Diretor da Fundação Felice Rosso por sua eleição para 
compor eses órgãos (Reqherimento n° 615/2003, do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira); 

de congratulações com o Presidente do Tribunal de Alçada pelo 
transcurso do 38° aniversário de sua instalação (Requerimento no 
625/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a nova diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Ouro Fino (Requerimento no 627/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de pesar com o Sr. Mário Lúcio Moreira Lopes pelo falecimento de 
seu pai, o ex-Deputado Federal João Herculino (Requerimento no 
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629/2003, do Deputado Doutor Ronaldo); 

de congratulações com o Sr. Elmo Braz Soares, Conselheiro do 
Tribunal de Contas, pela posse como Corregedor desse tribunal 
(Requerimento no 633/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de repúdio ao Governador do Estado pelo montante de recursos a 
ser destinado à FAPEMIG (Requerimento no 648/2003, do Deputado 
Biel Rocha); 

de aplauso ao Presidente do Instituto Cultural Usiminas pelo 
transcurso do 1 ao aniversário de sua fundação (Requerimento no 
654/2003, dos Deputados Chico Simões e Cecília Ferramenta); 

de congratulações com o Sr. José de Souza Pinto pelo transcurso 
do seu 43° aniversário como colunista do jornal "Correio do Sul de 
Varginha" (Requerimento no 659/2003, do Deputado Dimas Fabiano); 

de congratulações com a Associação Brasileira da Indústria do Café 
pelos 30 anos de sua criação (Requerimento no 660/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Atrium Turismo pelos 12 anos de sua 
fundação (Requerimento n° 661/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Centro de Referência em Pneumologia de 
Nova Lima (Requerimento no 662/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com Dom Antônio Carlos Félix pela sua sagração 
episcopal e sua posse na Diocese de Luz (Requerimento no 663/2003, 
do Deputado Laudelino Augusto); 

de congratulações com o Sr. Joaquim Bendito Barbosa Gomes por 
sua indicação para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal 
(Requerimento no 664/2003, do Deputado Weliton Prado); 

de congratulações com a comunidade de Pirapora pelo transcurso 
do 91 o aniversário da emancipação político-administrativa desse 
município (Requerimento no 672/2003, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com a Colônia Santa Fé, em Três Corações, pelo 
transcurso do 61° aniversário de sua criação (Requerimento no 
673/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de pesar pelo falecimento do Sr. Nilson Gonçalves ocorrido no dia 
6/5/2003, em Curvelo (Requerimento no 675/2003, do Deputado 
Doutor Viana); 

de congratulações com a diretoria da Associação Mineira dos 
Produtores de Cachaça de Qualidade - AMPAQ - pelo transcurso do 
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682/2003, do Deputado Paulo Piau); 
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de pesar pelo falecimento do Sr. Cláudio Moreira de Almeida, ex-
Prefeito Municipal de Água Comprida e ex-Vereador à Câmara 
Municipal de Uberaba (Requerimento no 683/2003, do Deputado Paulo 
Piau); 

de congratulações com o Sr. Vittorio Medioli, Presidente da Sempre 
Editora Ltda., pelos esforços de modernização do novo parque gráfico 
da referida editora (Requerimento no 684/2003, da Deputada Vanessa 
Lucas); 

de congratulações com a comunidade da Universidade Federal de 
Viçosa pelo transcurso do 77° aniversário de fundação dessa entidade 
(Requerimento no 687/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com a comunidade do Município de Bom 
Despacho pelo transcurso do 91° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa (Requerimento n° 690/2003, da Deputada 
Cecília Ferramenta); 

de congratulações com a Organização dos Amigos Solidários à 
Infância e à Saúde - OÁSIS - pelos relevantes serviços prestados à 
sociedade de Uberaba (Requerimento n° 692/2003, da Comissão de 
Saúde); 

de congratulações com o Município de Brasilândia de Minas pelo 
transcurso de seus 11 anos de emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 699/2003, do Deputado Antônio Andrade); 

de congratulações com o Município de Patos de Minas pelo 
transcurso de seus 111 anos de emancipação político-administrativa 
(Requerimento no 700/2003, do Deputado Antônio Andrade); 

de congratulações com o "Jornal de Timóteo" pelo transcurso de 1° 
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 702/2003, do Deputado 
Chico Simões); 

de congratulações com a Rede Record Minas pelo transcurso de 
seus 12 anos de fundação (Requerimento no 703/2003, do Deputado 
Chico Simões); 

de congratulações com o jornal "Folha do Comércio" pelo transcurso 
de seus 27 anos de fundação (Requerimento no 704/2003, do 
Deputado Chico Simões); 

de congratulações com a empresa Oi pela doação de recursos ao 

~------------~------------~ 



) 

Movimento Minas Solidária (Requerimento no 706/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 
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de congratulações com o Governador do Estado pela 
implementação de políticas públicas que visam ao desenvolvimento 
do agronegócio em Minas (Requerimento no 71 0/2003, do Deputado 
Leonardo Quintão); 

de congratulações com Sr. Dalton Pastare por sua posse como 
Presidente Nacional da Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade - ABAP - (Requerimento no 712/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira); 

de congratulações com o Sr. Cristiano Domingos Ribeiro por sua 
posse como Coordenador-Geral de Segurança (Requerimento n° 
715/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de congratulações com a comunidade do Município de Santa Rita de 
Minas pelo transcurso do 11 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 716/2003, do Deputado Márcio 
Passos); 

de congratulações com a comunidade do Município de Jampruca 
pelo transcurso do 11 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 717/2003, do Deputado Márcio 
Passos); 

de congratulações com a comunidade do Município de lpaba pelo 
transcurso do 11 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 718/2003, do Deputado Márcio 
Passos); 

de congratulações com a comunidade do Município de Santa 
Bárbara do Leste pelo transcurso do 11 o aniversário de sua 
emancipação político-administrativa (Requerimento no 719/2003, do 
Deputado Márcio Passos); 

de congratulações com a comunidade do Município de Cambuí pelo 
transcurso do 111 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 720/2003, do Deputado Laudelino 
Augusto); 

de congratulações com a comunidade do Município de Santa Rita do 
Sapucaí pelo transcurso do 111 o aniversário de sua emancipação 
político-administrativa (Requerimento no 721/2003, do Deputado 
Laudelino Augusto); 
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de congratulações com a comunidade dó Município de Coração 

de Jesus pelo transcurso do 91° aniversário de emancipação político-
administrativa (Requerimento no 724/2003, do Deputado Arlen 
Santiago); 

de aplauso ao Hospital João XXIII pela realização da Semana de 
Enfermagem (Requerimento no 725/2003, do Deputado Doutor 
Ronaldo); 

de congratulações com a comunidade dos Municípios de Santa Rita 
do ltueto e Miradouro pela comemoração da canonização de Santa 
Rita de Cássia, padroeira desses municípios (Requerimento no 
726/2003, do Deputado Márcio Passos); 

de congratulações com a comunidade do Município de Antônio Dias 
pelo transcurso de seu 298° aniversário de emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 739/2003, da Deputada Cecília 
Ferramenta); 

de congratulações com o Governador do Estado pelo programa de 
mutirão de execução penal para dar assessoria jurídica aos detentos 
de Minas Gerais (Requerimento no 740/2003, do Deputado Dinis 
Pinheiro); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Montes Claros pelo 
lançamento do Projeto Mapeando a Saúde (Requerimento no 
749/2003, da Deputada Maria Olívia); 

de congratulações com o Hospital Infantil São Paulo pelo transcurso 
de seu 35° aniversário de funcionamento (Requer ,._;1ento no 750/2003, 
do Deputado Célio Moreira); 

de congratulações com o Sr. Marcos Antônio Bertossi por sua 
nomeação ao cargo de Diretor-Superintendente da 31a 
Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas 
(Requerimento no 764/2003, da Comissão de Educação); 

de congratulações com a comunidade escolar de Montes Claros 
pela criação da Universidade do Circo - UNICIRCO - (Requerimento no 
765/2003, da Comissão de Educação); 

de congratulações com o Diretor do semanário impresso "O Sul de 
Minas" pelo transcurso do 5q0 aniversário de sua fundação 
(Requerimento no 772/2003, do Deputado Laudelino Augusto); 
. d~ c<:ngratulações com a Sra. Marlene Oliveira Neves pela sua 
1nd1caçao em 1 o lugar na lista tríplice para escolha do Defensor 
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Público-Geral do Estado de Minas Gerais (Requerimento no 
780/2003, da Comissão de Administração Pública); 
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de congratulações com o Secretário de Estado de Meio Ambiente e 
com o Diretor-Geral do IEF pela realização do I Encontro O Caminhar 
de Uma Nova Experiência Florestal em Minas Gerais - Manejo 
Sustentável da Candeia (Requerimento no 781/2003, da Comissão de 
Meio Ambiente); 

de congratulações com o Presidente da República, com o 
Governador do Estado, com o Secretário da Fazenda, com o 
Procurador-Geral do Estado, com o Supervisor do Núcleo Executivo 
do Grupo Gestor da ex-MinasCaixa e com o Diretor da ABMH pela 
resolução de promover a liquidação dos contratos habitacionais da 
extinta MinasCaixa (Requerimento no 788/2003, da Comissão de 
Defesa do Consumidor); 

de repúdio ao Governador do Estado pela punição arbitrária e injusta 
sofrida pelo Cel. José Francisco Maciel, que emitiu declarações 
públicas retratando o quadro de dificuldades operacionais por que 
passa a área de segurança pública do Estado (Requerimento no 
789/2003, da Comissão de Direitos Humanos). 

~--------------------------~--------------------------~ 



------------ ------------------- ------- -------

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE JUNHO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 12/6/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata- Correspondência: Proposta de Ação Legislativa n° 
1/2003 - Ofícios e telegrama - 2a Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 805 a 811/2003 -
Requerimentos n°s 867 a 878/2003 - Requerimentos das Comissões 
de Defesa do Consumidor e de Política Agropecuária e dos 
Deputados Domingos Sávio (2), Gilberto Abramo, Weliton Prado e 
lrani Barbosa - Comunicações: Comunicações das Comissões de 
Assuntos Municipais, de Saúde e de Transporte e do Deputado 
Wanderley Ávila- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos 
Pimenta, lrani Barbosa e Ana Maria - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a 
Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência (4) - Palavras 
do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Gilberto Abramo, Weliton Prado e Domingos Sávio (2); 
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de 
Redação Final do Projeto de Lei no 73/2003; aprovação - Votação de 
Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Defesa do 
Consumidor e de Política Agropecuária e do Deputado lrani Barbosa; 
aprovação - Requerimento no 372/2003; aprovação com a Emenda no 
1 - Requerimento no 408/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 
1 -Requerimentos nos 411 e 451/2003; aprovação- Requerimento no 
453/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - 2a Fase: Questão 
de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando 

Faria - Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André 
Ouintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha 
- Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
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Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viaha - Elmiro Nascimento 
- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - lrani Barbosa -
lvair Nogueira - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio 
Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
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 Rêmolo Aloise) - Às 14h15min, a lista 

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

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
-A Deputada Jô Moraes, 2a-Secretária "ad hoc", procede à leitura da 

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

- O Deputado Leonardo Quintão, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA I~ 1/2003 
Do Sr. Leonardo Pericles, Presidente da Associação Metropolitana 

dos Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte - AMES-BH -
, solicitando seja realizada audiência pública para discutir a ampliação 
da oferta de vagas no ensino médio da rede pública na cidade de Belo 
Horizonte. (-À Comissão de Participação Popular.) 

OFÍCIOS 
Do Sr. Eduardo Matarazzo Suplicy, Senador, prestando informações 

relativas ao Requerimento n° 619/2003, da Comissão de Saúde. 
Da Sra. Maria Emília Rocha Me)lo, Secretária de Desenvolvimento 

Regional e Política Urbana, prestando informações relativas ao 
Requerimento no 327/2003, dos Deputados Leonardo Quintão, Cecília 
Ferramenta e Chico Simões. 
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Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando os 

demonstrativos contábeis referentes ao mês de abril de 2003 
conforme relaciona. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) ' 

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Procurador-Geral de Justiça 
Adjunto Institucional, encaminhando ofício da Procuradoria 
Especializada em Crimes de Prefeitos Municipais alusivo a pedido de 
informações acerca da prestação de contas do Convênio no 00251/98, 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Martins Soares e esta 
Assembléia Legislativa. 

Dos Srs. Ajax Barcelos, Sinvaldo Ramalho dos Santos, Enéas C. 
Chiarini, respectivamente, Prefeitos Municipais de Carmo do 
Paranaíba, Novo Oriente de Minas e Pouso Alegre, e Paulo Marcelo 
Antunes de Almeida, Secretário Municipal de Recursos Humanos e 
Administração da Prefeitura Municipal de Pedra Azul, prestando 
informações relativas a requerimento da Comissão Especial dos 
~onvênios com a União encaminhado pelo Ofício n° 817/2003/SGM. (-
A Comissão Especial de Convênios com a União.) 

Dos Srs. Sinvaldo Ramalho dos Santos, Prefeito Municipal de Novo 
Oriente de Minas, Paulo Marcelo Antunes de Almeida, Secretário 
Municipal de Recursos Humanos e Administração da Prefeitura 
Municipal de Pedra Azul, e Rubem Rodrigues de Souza, Assessor de 
Meio Ambiente da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Meio 
Ambiente do Município de Várzea da Palma, prestando informações 
relativas a requerimento do Deputado Doutor Ronaldo encaminhado 
pelo Ofício no 818/2003/SGM. (- Anexe-se ao requerimento do 
Deputado Doutor Ronaldo encaminhado pelo Ofício no 
818/2003/SGM.) 

Do Sr. Garibalde Carpaneda, Presidente da Câmara Municipal de 
Araguari, atendendo a requerimento do Vereador Luiz Cláudio 
Machado Mendonça, solicitando seja realizada audiência pública a fim 
de se discutir o projeto de reforma administrativa enviado pelo 
Governador do Estado. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Adelson Fernandes da Silva, Presidente da Câmara 
Municipal de lpatinga, encaminhando as Moções de Aplausos n°s 15 e 
17/2003, do Vereador Robson Gomes da Silva. (- À Comissão de 
Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. Geraldo Valadares Roquette, Chefe de Gabinete do Diretor-
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Geral do DER-MG, em atenção ao Ofício no 1.344/2003/SGM, 
prestando informações a respeito do Projeto de Lei no 466/2003. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei no 466/2003.) 

Da Sra. Mariângela Meyer Pires Faleiro, Juíza de Direito, solicitando 
o encaminhamento ao Juízo da 5a Vara Criminal de cópia dos 
processos de subvenção social desta Casa em favor da Associação 
Comunitária da Vila Pinho, de Belo Horizonte. 

Do Sr. Frederico Carlos von Dollinger da Motta Bastos, Chefe de 
Gaqinete do Secretário de Defesa Social, em atenção ao 
Requerimento no 649/2003, do Deputado Leonardo Moreira, 
informando que o expediente foi encaminhado ao Chefe da Polícia 
Civil. 

Do Sr. Rodrigo de Castro, Chefe de Gabinete do Secretário de 
Planejamento, em atenção ao Ofício n° 1.229/2003/SGM, informando 
que o assunto objeto do referido ofício foi encaminhado à Secretaria 
de Governo. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 362/2003.) 

Do Sr. Rodrigo de ·Castro, Chefe de Gabinete do Secretário de 
Planejamento, em atenção ao Ofício no 1.238/2003/SGM, informando 
que o assunto objeto do referido ofício foi encaminhado à Secretaria 
de Governo. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 439/2003.) 

Do Sr. Rodrigo de Castro, Chefe de Gabinete do Secretário de 
Planejamento, em atenção ao Ofício no 1.237/2003/SGM, informando 
que o assunto objeto do referido ofício foi encaminhado à Secretaria 
de Governo. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 438/2003.) 

Do Sr. Rodrigo de Castro, Chefe de Gabinete do Secretário de 
Planejamento, em atenção ao Ofício no 1.230/2003/SGM, informando 
que o assunto objeto do referido ofício foi encaminhado à Secretaria 
de Governo. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 367/2003.) 

Do Sr. Rodrigo de Castro, Chefe de Gabinete do Secretário de 
Planejamento, em atenção ao Ofício no 442/2003/SGM, informando 
que o assunto objeto do referido ofício foi encaminhado à Secretaria 
de Governo. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 292/2003.) 

Do Sr. Rodrigo de Castro, Chefe de Gabinete do Secretário de 
Planejamento, em atenção ao Ofício n° 1.228/2003/SGM, informando 
que o assunto objeto do referido ofício foi encaminhado à Secretaria 
de Governo. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 360/2003.) 

Do Sr. Rodrigo de Castro, Chefe de Gabinete do Secretário de 
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Planejamento, em atenção ao Ofício no 1.236/2003/SGM, 
informando que o assunto objeto do referido ofício foi encaminhado à 
Secretaria de Governo. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 431/2003.) 

Do Sr. Rodrigo de Castro, Chefe de Gabinete do Secretário de 
Planejamento, em atenção ao Ofício no 1.235/2003/SGM, informando 
que o assunto objeto do referido ofício foi encaminhado à Secretaria 
de Governo. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 430/2003.) 

Da Sra. Maria José Rocha Lima, Assessora Especial do Ministro da 
Educação, prestando informações relativas ao Requerimento n° 
184/2003, da Comissão de Educação.(- À Comissão de Educação.) 

Do Ten. Cel. PM José Geraldo de Azevedo Lima, Secretário 
Executivo da Coordenadoria Executiva de Defesa Civil, agradecendo 
convite para reuniões da Comissão Especial dos Acidentes 
Ambientais.(- À Comissão Especial dos Acidentes Ambientais.) 

Do Sr. Flávio Alves Monteiro, Coordenador do Bloco Brasileiro da 
União de Parlamentares do Mercosul - UPM -, enviando os relatórios 
que menciona. 
·-Do Sr. Gilberto Ciro, da DOCAS NAVE, solicitando a criação de uma 
Comissão Especial de Logística. (-À Comissão de Transporte.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. João Paulo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados, 

informando, em atenção ao Requerimento n° 620/2003, da Comissão 
de Direitos Humanos, que o Estatuto dos Povos Indígenas constitui 
matéria prioritária para essa Casa Legislativa. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI No 805/2003 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Mestres do Lago, com 

sede no Município de Pimenta. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Mestres 

do Lago, com sede no Município de Pimenta. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2003. 
Domingos Sávio 
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Justificação: A Loja Maçônica Mestres do Lago, com sede no 
Município de Pimenta é uma entidade civil de direito privado sem fins 
lucrativos e com objetivos humanitários, filantrópicos, caritativos, 
beneficentes e de difusão da cultura maçônica. Também tem as 
finalidades do combate à fome e à pobreza; e da reabilitação de 
pessoas portadoras de deficiência, por meio de empréstimo de 
aparelhos auditivos, colchões d'àgua, cadeiras de rodas, muletas e 
outros aparelhos que possam auxiliar os mais necessitados; e da 
divulgação da cultura e do esporte. 

A referida loja maçônica está em pleno funcionamento há mais de 
dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas não 
remuneradas pelo exercício de suas funções. Visto que a entidade 
desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração de 
utilidade pública. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 806/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Usuários do Transporte 

Coletivo de Esmeraldas - AUTCE -, com sede no Município de 
Esmeraldas. 

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

Usuários do Transporte Coletivo de Esmeraldas - AUTCE -, com sede 
no Município de Esmeraldas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, maio de 2003. 
Domingos Sávio 
Justificação: A Associação de Usuários de Transporte Coletivo de 

Esmeraldas - AUTCE -, com sede no Município de Esmeraldas, é uma 
entidade civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade precípua 
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promover a mais ampla integração entre os usuários do transporte 
coletivo municipal e intermunicipal, visando incentivar a participação 
de todos na luta por seus direitos. 

Fazem parte também de suas finalidades o desenvolvimento de 
projetos por melhores condições do meio ambiente municipal, a 
prestação de assistência física e mental aos usuários de drogas e 
dependentes químicos e o desenvolvimento de projetos de 
reeducação e campanhas antidrogas. 

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

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

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

PROJETO DE LEI N° 807/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Obras Assistenciais Antônio 

Frederico Ozanan- SSVP, com sede no Município de Divinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras 

Assistenciais Antônio Frederico Ozanan - SSVP, com sede no 
Município de Divinópolis. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, maio de 2003. 
Domingos Sávio 
Justificação: As Obras Assistenciais Antônio Frederico Ozanan -

SSVP, com sede no Município de Divinópolis, são uma entidade civil 
de direito privado, beneficente, filantrópica, caritativa e de assistência 
social, sem fins lucrativos, que tem como finalidade precípua 
promover a prática da caridade cristã através da assistência social e 
promoção humana. 

Incluem-se também entre suas finalidades manter estabelecimento 
destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos e criar e 
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manter serviços destinados a prestar assistência médica, dentária, 
moral e religiosa e fornecer medicamentos a famílias e pessoas 
necessitadas. 

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

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

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

PROJETO DE LEI No 808/2003 
Dispõe sobre pagamento de tarifa mínima de consumo de energia 

elétrica à concessionária de serviço público na forma da lei. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica concedido aos consumidores de energia elétrica que 

tenham na família dependentes de aparelhos elétricos para sua 
sobrevivência o pagamento de tarifa mínima aos usuários, 
proprietários ou inquilinos de imóveis residenciais. 

Art. 2° - As concessionárias de serviço público de energia elétrica 
deverão promover, no prazo de 90 dias da publicação desta lei, a 
inscrição dos consumidores que terão direito ao pagamento de taxa 
mínima. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de junho de 2003. 
Doutor Viana 
Justificação: A prestação de serviço público de fornecimento de 

energia elétrica é considerada essencial e dever do Estado, que 
poderá terceirizar o serviço por meio de licitação pública ou criar 
empresa pública para prestar esse tipo de serviço, a exemplo do que 
ocorre com a CEMIG. 

o Estado também é responsável pela saúde de seus cidadãos, 
devendo proporcionar tratamento e hospitalização àqueles que 
necessitam. O meu projeto tem por finalidade proporcionar às pessoas 
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que, mesmo vivendo na dependência de aparelhos elétricos para 
sua sobrevivência, possam ter o tratamento em casa, junto de sua 
família. A concessão de pagamento de taxa mínima de energia é 
muito menor que o ônus do Estado na manutenção de um paciente 
em hospital. 

Vimos recentemente uma situação inusitada em que a CEMIG 
determinou o corte de energia elétrica em uma residência onde existia 
uma criança que necessitava de aparelho elétrico para sua 
sobrevivência. No intuito de resolver este caso, ocorrido em Montes 
Claros, foi acionada a Defensoria Pública, o Ministério Público e o 
Judiciário para garantirem ao menino o direito de viver. 

(- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado João Bittar. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 746/2003, nos 
termos do art. 173 do Regimento Interno.) 

PROJETO DE LEI No 809/2003 
Torna obrigatória a disponibilização da iniciação científica como 

disciplina extracurricular do ensino fundamental e médio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado disponibilizará a todas as escolas da rede de 

ensino estadual equipamentos e condições para a iniciação da 
pesquisa científica. 

Art. 2° - Com base no disposto no art. 1 o, o Estado assegurará: 
I - disponibilização de um espaço em cada unidade de ensino 

estadual para a iniciação da pesquisa científica, incluindo: 
a) a criação de laboratório capacitado, onde serão ministradas as 

aulas práticas e outras instruções; 
b) o aparelhamento necessário, ao laboratório, para disseminação 

das idéias básicas da pesquisa científica; 
11 - disponibilização de um profissional habilitado, biomédico, para 

ministrar aulas, exposições e monitoramento sobre a iniciação da 
pesquisa científica; 

111 - mecanismos de intercâmbio entre as unidades de ensino, 
visando a maior interação entre os alunos. 

Parágrafo único - Os setores de supervisão e orientação escolar de 
ensino poderão convidar especialistas, para fazer conferências, 
palestras e simpósios, e representantes de entidades e núcleos 
especializados existentes no Estado, para prestarem depoimentos e 
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relatarem experiências, bem como realizar outras atividades 
relacionadas com o assunto. 

Art. 3° - O Estado promoverá campanhas visando a incentivar e 
introduzir os jovens no mundo da ciência, realizando gincanas e feiras 
de ciência, organizadas em parceria com a iniciativa privada. 

Parágrafo único - As campanhas a que se refere o "caput" serão 
realizadas em todas as unidades de ensino do Estado. 

Art. 4 o - Quando o Estado não dispuser de recursos próprios, essas 
campanhas serão realizadas por empresas e órgãos particulares, que 
serão recompensados, por meio de incentivos, pelas despesas. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por 
conta de: 

I - recursos orçamentários das Secretarias de Estado da Educação e 
de Ciência e Tecnologia; 

11 - recursos transferidos por meio de convênios firmados com 
órgãos federais; 

111 - doações ou legados de pessoas físicas e entidades públicas ou 
privadas, nacionais e estrangeiras; 

IV - outras fontes. 
Art. 6° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta 

dias, contados da data de sua publicação. 
Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. so- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2003. 
Fahim Sawan 
Justificação: O projeto de lei tem a finalidade de desenvolver 

mecanismos capazes de incentivar a iniciação da pesquisa científica, 
despertando nossos jovens para essa importante área desde os 
cursos básico e fundamental. 

Temos hoje o Brasil colocado apenas na categoria de um País em 
desenvolvimento, e muitos são os motivos que levaram à formação 
desse quadro; mas, ao se fazer uma análise aprofundada, 
encontraremos como principal fator dessa desigualdade a 
dependência tecnológica. Não temos a tradição de criar 
pesquisadores. Nossos jovens não têm apoio para descobrir o gosto 
pelas ciências. 

Nosso País está estagnado na área tecnológica, que todos sabem 
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ser fundamental. A iniciação à pesquisa científica deverá ser um 
fator fundador de uma nova ordem, levando os alunos a descobrirem 
sua vocação ao mesmo tempo que proporciona uma visão geral de 
como se constrói o conhecimento. 

Nosso projeto estabelece a necessidade de incentivar a pesquisa 
desde o ensino básico e fundamental. A grande meta do projeto é 
proporcionar a cada participante a possibilidade de descobrir e 
desenvolver suas próprias potencialidades e, conseqüentemente, o 
gosto pela ciência. 

A criação desses mecanismos em cada escola permitirá também 
aos alunos desenvolver o gosto pela pesquisa, além de ser um 
excelente meio de fixação de conteúdos de áreas como ciências, 
ecologia e outras. 

Importante é frisar que o estudo prático das ciências deve ser 
adaptado ao nível escolar de cada estudante. 

Como sabemos da grave crise econômica vivida pelo nosso Estado, 
propomos uma grande interação com a iniciativa privada, buscando 
recursos para financiar esse projeto. A iniciativa privada seria 
beneficiada com incentivos para investir nas escolas e, 
conseqüentemente, na iniciação da pesquisa científica. 

Precisamos mudar o atual quadro, transformar a estrutura de nosso 
ensino, incentivar a pesquisa científica. Com a iniciação científica 
aplicada desde os primeiros anos de ensino, mudaremos o atual 
paradigma, fazendo com que os estudantes possam ser nossos 
cientistas e pesquisadores do amanhã. Somente assim construiremos 
uma sociedade e mesmo um país capaz de enfrentar, de forma 
igualitária, as nações mais desenvolvidas e ricas. 

A modernização do Estado só ocorrerá quando conseguirmos mudar 
a atual visão do ensino, aprimorando as estruturas e proporcionando 
condições a nossos jovens de desenvolver suas habilidades. 

Outro aspecto do projeto que merece destaque é a possibilidade de 
fixação do aluno na escola, pois como se propõe uma atividade 
complementar ao programa de disciplinas, esta seria realizada em 
horários diferentes daqueles destinados às aulas regulares. Assim, 
levaremos o aluno mais vezes à escola, pela curiosidade despertada, 
pois eles estarão descobrindo, na prática, o conteúdo passado pelos 
professores de forma teórica. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação 

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

PROJETO DE LEI N° 810/2003 
Dispõe sobre a fiscalização e vigilância sanitária dos 

estabelecimentos que praticam o bronzeamento artificial e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os estabelecimentos que oferecem o serviço de 

bronzeamento artificial no Estado somente poderão funcionar com 
autorização do órgão sanitário competente do respectivo município, ou 
órgão hierarquicamente superior, que expedirá alvará de autorização 
sanitária. 

Art. 2°- Para os efeitos desta lei, adotam-se as seguintes definições: 
I - procedimentos de bronzeamento artificial: exposição de pessoas 

à radiação ultravioleta - UV - em câmara de bronzeamento, com a 
finalidade estética de bronzear a a pele; 

11 -câmara de bronzeamento artificial: aparelho emissor de radiação 
ultravioleta - UV - do tipo 1 ou 2, conforme definido na norma técnica 
brasileira NBR-IEC 60335-2-27; 

111 - termo de ciência: documento assinado pelo cliente, ou seu 
responsável legal, no qual este declara ter conhecimento: 

a) de que sua avaliação médica não identificou situação de risco que 
o impeça de se submeter a procedimento de bronzeamento; 

b) dos avisos de riscos, das instruções de uso e do comprovante de 
treinamento do operador; 

IV - avaliação médica: atestado médico informando que o cliente não 
apresenta situação de risco, que o impeça de se submeter a 
procedimento de bronzeamento; 

V - evento adverso: qualquer ocorrência médica inesperada em uma 
pessoa com a qual a câmara de bronzeamento foi utilizada, não tendo 
sido necessariamente uma relação causal como procedimento 
realizado com o aparelho. 

Art. 3° - Os estabelecimentos que oferecem serviço de 
bronzeamento artificial afixarão, em local visível, cartaz de advertência 
contendo informações acerca: 

I - dos riscos desse procedimento; 
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§ 1 o - Não poderão ser submetidos ao bronzeamento artificial 
aqueles que não cumprirem as exigências dos incisos I e 11. 

§ 2° - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da 
Saúde, orientará a confecção dos materiais informativos mencionados 
no "caput" deste artigo e fiscalizará o cumprimento desta lei. 

Art. 4° Deverão ser mantidos nas dependências dos 
estabelecimentos e disponibilizados à autoridade sanitária os 
seguintes documentos: 

I - cadastro de clientes atendidos pelo estabelecimento, contendo 
para cada cliente: 

a) documento que identifique o cliente, contendo as datas, a duração 
e o intervalo de cada sessão de bronzeamento, formalmente 
reconhecido pelo operador da câmara; 

b) a avaliação médica do cliente; 
c) o termo de ciência assinado pelo cliente. 
11 - comprovante de treinamento dos operadores das câmaras de 

bronzeamento; 
111 - registro de eventos adversos ocorridos em sessões de 

bronzeamento realizadas. 
Art. 5° - A não-observância do disposto nesta lei, constatada por 

fiscalização ou denúncia do usuário, implicará a cassação do alvará 
de funcinamento. .,.._ 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará e~ta lei no prazo de 
noventa dias contados da sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, junho de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: Este projeto pretende seja instituída a devida 

fiscalização da atividade de bronzeamento artificial no Estado. 
Temos assistido nos últimos tempos a um rápido crescimento dos 

estabelecimentos comerc1a1s que fornecem o serviço de 
bronzeamento artificial. Hoje, no Brasil, já existem cerca de 4 mil 
câmaras próprias para esse fim. 

Essa prática, barata e de fácil acesso, atinge um número cada vez 
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maior de consumidores que a utilizam sem nenhuma cautela. 
Mesmo trazendo riscos à saúde, os donos dos equipamentos 
trabalham sem nenhum controle nem fiscalização. 

Diante dessa realidade da necessidade de interferência do poder 
público, apresentamos este projeto de lei, com o objetivo de submeter 
tal procedimento às normas de vigilância sanitária do Estado. 

Dessa forma, acreditamos que a fiscalização é o primeiro passo 
para que conscientizemos o usuano e os donos desses 
estabelecimentos. E, assim, solicitamos aos nobres pares o apoio 
indispensável à aprovação desta matéria e, ainda, que apresentem 
emendas com vistas ao melhor aproveitamento da idéia. 

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

PROJETO DE LEI N° 811/2003 
Cria o Cadastro Mineiro de Controle da Mortalidade Materna -

CAMMA -,e dá outras providências 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído, no âmbito dos hospitais públicos e dos 

hospitais da rede conveniada a Sistema Único de Saúde - SUS - do 
Estado de Minas Gerais, o Cadastro Mineiro da Mortalidade Materna -
CAMMA. 

Parágrafo único - O CAMMA destina-se a reunir informações e 
dados acerca das mortes maternas ocorridas no Estado. 

Art. 2° - Para efeitos desta Lei, considera-se mortalidade materna: 
1 - óbito de mulher durante a gestação; 
11 -óbito de mulher dentro de um período de 42 dias após o término 

da gestação; 
111 - óbito de mulher devido a qualquer causa relacionada ou 

agravada pela gravidez ou por medidas correlatas à gravidez, porém, 
não devido a causas acidentais ou incidentais. 

Art. 3° - Os hospitais a que se refere o art. 1 o desta lei registrarão, 
em formulário próprio, o óbito de mulheres de qualquer idade cujas 
causas estejam relacionadas com o disposto no art. 2°. 

§ 1 o - O registro de que se trata o "caput" deste artigo conterá dados 
referentes: 

I - à gestante; 
11 - ao acompanhamento feito durante o pré-natal; 
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111 -às prováveis causas do óbito. 
Art. 4° - Os hospitais abrangidos por esta lei encaminharão à 

Secretaria de Estado da Saúde, mensalmente, os formulários com os 
dados registrados, para a formação do banco de dados do- Cadastro 
Mineiro de Mortalidade Materna - CAMMA. 

Art. 5°- A Secretaria de Estado da Saúde, responsável pela 
manutenção do CAMMA, enviará relatório semestral sobre a 
mortalidade materna mineira: 

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

Minas Gerais; 
111 -ao Conselho Estadual da Mulher. 
Art. 6° - Caberá à Secretaria de Estado da Saúde, através da 

Superintendência de Assistência à Saúde, em conjunto com a 
Comissão lntergestores Bipartite de Minas Gerais - CIB-MG -, 
desenvolver atividades e programas de combate à mortalidade 
materna. 

Art. 7° - Os hospitais que descumprirem o disposto nesta lei 
sujeitam-se a: 

I - notificação, para adequação no prazo de dez dias; 
11 - multa de cem salários mínimos, no caso do não-cumprimento da 

notificação; 
111 -multa de duzentos salários mínimos, no caso de reincidência. 
Parágrafo único - O valor do salário mínimo será aquele na época do 

pagamento. 
Art. 8° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias 

contados a partir da data de sua publicação. 
Art. go - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de maio de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: O presente projeto pretende que o Estado de Minas 

Gerais crie o cadastro de mortalidade materna, com a finalidade não 
apenas de colher dados sobre a questão, mas também com o objetivo 
último de que, com base nas informações do cadastro, seja viabilizada 
a criação de programas e atividades de combate à mortalidade 
materna. 
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De acordo com o "Manual dos Comitês de Mortalidade Materna", 

editado pelo Ministério da Saúde (23 edição 2001 ), elaborado por 
profissionais de diversas faculdades, como a USP, e por setores da 
Organização Mundial de Saúde, entre outras entidades de 
representação nacional (material anexo), "a morte de mulheres em 
idade fértil por causas ligadas à gravidez, ao aborto, ao parto e ao 
puerpério é em sua grande maioria evitável. 

Em 1990, um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde, 
estimou que aproximadamente 585 mil mulheres, no mundo, 
morreram por complicações ligadas ao ciclo gravídico - puerperal, e 
que, dessas mortes, cerca de 95°/~ ocorreram nos países em 
desenvolvimento. Na América Latina, a mortalidade materna se 
apresenta como um grave problema social e de saúde. Morreram 
nessa região em torno de 28 mil mulheres por complicações da 
gravidez, do parto e do puerpério. Se todas as mulheres tivessem 
condições de vida e atenção à saúde semelhantes às dos países mais 
desenvolvidos, teriam sido evitados 98% dessas mortes, ou seja, 
27.440 mortes maternas não haveria a cada ano. 

Morre assim, a cada ano, um grande contingente de mulheres, 
jovens na sua maioria, pertencentes às classes sociais mais baixas, 
com pouca ou nenhuma escolaridade e sem acesso à serviços de 
saúde de qualidade". 

Ora, não podemos compactuar com essa situação que, como já foi 
dito, é reversível, desde que se ofereça serviços adequados a essa 
demanda. Para tanto, são necessárias informações precisas sobre as 
circunstâncias da morte materna. "A identificação dos níveis e da 
tendência da morte materna no Brasil é de difícil alcance, pois há, em 
nosso meio, uma grande sub-informação e um grande sub-registro da 
declaração de óbito. A subinformação é resultado do preenchimento 
incorreto das declarações de óbito, em que se omite tratar-se de 
morte por causas ligadas à gestação, ao parto e ao puerpério. O sub-
registro é a omissão do registro do óbito em cartório, principalmente 
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste". 

Desta forma, acreditamos que o cadastramento é o primeiro passo 
para que se mude o crítico quadro de mortalidade materna. Assim 
sendo, solicitamos aos nobres pares o apoio indispensável à presente 
matéria, e a apresentação de emendas com vistas a melhor 
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aproveitamento da idéia. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
No 867/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a Associação Mineira de 
Cronistas Esportivos - AMCE - pelo transcurso do 64° aniversário de 
sua fundação. 

No 868/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Profa. Romilda dos Reis por 
sua nomeação para a Diretoria da 32a Superintendência Regional de 
Ensino em Pouso Alegre. ( - Distribuídos à Comissão de Educação.) 

No 869/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Benedito Sinval Caputo 
por sua nomeação para a Diretoria Regional de Saúde de Pouso 
Alegre. (-À Comissão de Saúde.) 

No 870/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Cônsul de Portugal em Belo 
Horizonte pelas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas, em 1 0/6. (- À Comissão de Turismo.) 

No 871/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso à Rede Globo de Televisão pelo transcurso 
do 34° ano de veiculação do "Jornal Nacional". (- À Comissão de 
Transporte.) 

No 872/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Associação Cristã de Auxílio aos Pobres, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade uberabense. 

No 873/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Asilo 
São Vicente, pelos relevantes serviços prestados à comunidade 
uberabense. 

No 87 4/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Asilo 
Santo Antônio, pelos relevantes serviços prestados à comunidade 
uberabense. 
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No 875/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Lar dos 
Idosos, pelos relevantes serviços prestados ao Município de 
Veríssimo. (-Distribuídos à Comissão do Trabalho.) 

N° 876/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Saúde e ao Presidente da Fundação Estadual 
do Meio Ambiente com vistas a que sejam prestadas informações 
sobre os danos causados à saúde humana, na região de Cataguases, 
após o vazamento de resíduos químicos da Indústria Cataguazes de 
Papel. 

No 877/2003, da Comissão do Trabalho, pleiteando seja solicitado ao 
Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais relatório relativo aos 
repasses de recursos feitos por esse órgão no período de outubro de 
2002 a junho de 2003. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

No 878/2003, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente, ao Diretor-Geral do 
IEF, ao Presidente da FEAM, aos titulares da representação do 
IBAMA no Estado e do Escritório Regional deste órgão em Lavras, ao 
Diretor Executivo da Furnas Centrais Elétricas e ao Comandante da 
Polícia Florestal de Minas Gerais a fim de que sejam tomadas 
providências para a correção do desequilíbrio ecológico verificado no 
lago do Funil, em Ribeirão Vermelho. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões 
de Defesa do Consumidor e de Política Agropecuária e dos 
Deputados Domingos Sávio (2), Gilberto Abramo, Weliton Prado e 
lrani Barbosa. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Assuntos Municipais, de Saúde e de Transporte e do Deputado 
Wanderley Ávila. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputados e 

Deputadas, imprensa, povo de Minas Gerais, antes de falar 
propriamente dos assuntos que me trazem à tribuna, cumprimento a 
diretoria do Cruzeiro Esporte Clube, os jogadores e, principalmente, a 
torcida, pela conquista, na noite de ontem, da IV Copa Brasil, de forma 
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brilhante, mostrando que o futebol mineiro está em situação de 
vanguarda em nosso País. Foi uma exibição de classe, e mesmo com 
o Mineirão lotado com mais de 80 mil pessoas, não houve incidente 
grave, demonstrando a educação do povo mineiro e a eficiência da 
nossa PM, ao conduzir espetáculo de tamanha grandeza. Parabéns 
ao Cruzeiro pela conquista brilhante, que encheu de orgulho todo o 
povo. 

Por falar em conquista e PM, recebi, na manhã de hoje, comunicado 
e telefonemas de pessoas de Montes Claros, de maneira especial de 
alguns Vereadores, que solicitavam dar continuidade ao trabalho que 
tem sido feito em favor da segurança pública do município. Semana 
passada, a Comissão de Segurança Pública esteve naquela cidade, 
onde nos reunimos com o Comando da PM, a direção da Polícia Civil, 
lideranças da cidade e de todo o Norte de Minas. Pudemos constatar 
que a situação da segurança pública de Montes Claros merece 
tratamento diferenciado e emergencial por parte do Governo do 
Estado. Na ocas1ao, estavam presentes Deputados que 
representavam a região norte-mineira, e tivemos acesso a dados 
importantes que merecem destaque, por mostrar a situação difícil e o 
temor daquele povo, principalmente o montesclarense. Foi-nos 
relatado que grande parte dos crimes cometidos contra a população, 
cerca de 60%, são praticados por menores. Dado apresentado pelo 
Coronel Rômulo, Comandante da PM da região, mostra a 
necessidade de ações para que possa haver um pouco mais de 
tranqüilidade. Existe relação nominal dos menores que continuam 
praticando esses crimes, sem que providência prática e objetiva possa 
ser tomada, por não ser possível pegar esse menor e colocá-lo na 
cadeia, com bandidos e delinqüentes maiores de idade. Tampouco 
Montes Claros e a região Norte de Minas possuem presídio para 
abrigar os condenados pela Justiça. 

Um só menor tem uma folha de crimes impressionante, sendo 
responsável, neste ano, por 85 ocorrências, entre furtos, roubos, 
agressões e uso de drogas em pontos conhecidos. Quando é 
temporariamente detido, cai a incidência de crimes em Montes Claros. 

É impressionante também o número de ocorrências nas imediações 
das escolas, principalmente nas da periferia. Esses crimes são 
praticados por gangues de menores, cujos integrantes e lideranças 
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são sobejamente conhecidos, mas muito pouco se pode fazer para 
coibi-los. Tivemos conhecimento dos crimes que vêm ocorrendo na 
periferia, decorrentes de assaltos à mão armada. Muitas vezes tira-se 
a vida dos comerciantes apenas para roubar pequenas quantidades. 

Esses relatos foram feitos na audiência da Comissão de Segurança 
Pública, e é necessário tomarmos providências, para ajudar a 
população a sair dessa situação de medo que reina em Montes Claros 
e nas cidades vizinhas. Recentemente, falei neste Plenário sobre a 
situação de sítio que viveu o Município de Manga, quando dez 
elementos encapuzados, portando armamentos pesados, foram até a 
praça pública e intimidaram a população, dali marchando para o 
Banco do Brasil. Assaltaram-no e fugiram. A Polícia Civil atendeu 
prontamente à solicitação da comunidade, mas até hoje não foram 
descobertos. 

Também é difícil a situação em Jaíba, que possui mais de 30 mil 
habitantes e apenas três policiais, obrigados a garantir tranqüilidade à 
população e a ajudar em toda zona rural, principalmente na área do 
Projeto Jaíba. 

Já denunciamos a falta de estrutura da PM: faltam veículos, 
combustíveis, armamentos, enfim, condições para que a PM possa 
trazer segurança ao nosso povo. Mas, em Montes Claros, a situação 
chegou ao limite máximo de tolerância. 

Quero cobrar algumas providências. É fundamental a conclusão do 
Centro de Educação do Menor em Montes Claros, obra iniciada no 
ano passado, com recursos dos Governos Federal e Estadual, e 
depois paralisada. Aliás, parece-me que foram paralisadas todas as 
obras referentes aos centros de reeducação de menores do Estado. 
Quem visita a obra e tem acesso a seus dados não consegue 
entender o porquê da paralisação, e o Governador Aécio Neves e o 
Secretário Lúcio Urbano precisam responder às denúncias dos 
Vereadores. 

Essa obra, por estar paralisada, foi vítima de furto. Os bandidos 
pularam para o interior do Centro de Reeducação do Menor e 
subtraíram materiais de construção e fios de cobre. Parece 
brincadeira. Cumprimento o Cel. Rômulo e os Vereadores de Montes 
Claros pela preocupação. Podem ter a certeza de que cobraremos 
diuturnamente a conclusão desse Centro, fundamental para o 
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acolhimento dos menores infratores, a fim de mostrar uma outra 
face da sociedade e devolver-lhes a dignidade, a esperança e a 
oportunidade de se tornarem cidadãos de bem, inseridos na 
sociedade. 

É necessária também a conclusão da penitenciária de Francisco Sá. 
Já houve o aporte de recursos para essa obra, que se encontra 
paralisada. De Belo Horizonte ao Sul da Bahia, é a única penitenciária 
em construção. As cadeias públicas não devem, não podem e não 
conseguem comportar o número de presidiários existente, muitos 
CO!"Jdenados à espera de vaga em penitenciária. 

E necessária a construção imediata da sede da Polícia Civil em 
Montes Claros, que funciona em um prédio alugado, sem condição 
para abrigar uma Delegacia Regional de Segurança Pública. Os 
detidos são, muitas vezes, algemados nos bancos da sala de espera 
da Delegacia. 

Solicito providências do Governador Aécio Neves. Agendaremos 
uma audiência com o Governador, para que possamos, em 
companhia dos Vereadores, do Presidente da Associação Comercial e 
Industrial, do Presidente do CDL, que são também responsáveis pelo 
bom funcionamento da indústria e do comércio, dos Diretores das 
escolas públicas, para que possam relatar o drama por que passam 
diante da criminalidade. Gostaríamos que o Governador nos ouvisse, 
para determinar o que divulgou há pouco: a conclusão da 
penitenciária de Francisco Sá e do Centro de Reeducação de 
Menores de Montes Claros. 

Essa situação não pode perdurar. Os alunos não conseguem 
freqüentar as escolas no período noturno, e nenhum pai tem a 
tranqüilidade de deixar os seus filhos irem para as escolas, tal o 
volume de ocorrências criminais graves de agressão aos alunos e de 
narcotraficantes nas portas das escolas. Temos feito essas denúncias 
por muitas vezes. É necessário que se faça algo urgente em prol da 
segurança da capital do Norte de Minas, Montes Claros. 

Esperamos que esse apelo se estenda aos outros municípios, 
porque segurança pública é um dever do Estado e um direito do 
cidadão, que, infelizmente, está decepcionado e distante de ações 
práticas que tragam tranqüilidade às nossas famílias. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 

~------------~-------------



588 
O Deputado lrani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

algumas continhas que fazemos em momentos de reflexão nos dão 
impressão de que ou a tecnocracia do Estado de Minas Gerais não 
quer resolver os problemas ou, mais preocupante que isso, alguns de 
seus setores podem estar envolvidos com corrupção. Vejam dado 
simples, que levantei na hora do almoço: o custo mensal do IPSEMG 
é de R$13.500.000,00; o anual é de R$175.000.000,00; em quatro 
anos, R$702.000.000,00. 

O Governo do Estado propõe uma reforma administrativa em que 
visa taxar o já combalido funcionalismo público, grande parte do qual 
recebe parcos salários. Em contrapartida, temos sob tutela do DER, 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2.230 ônibus; no Estado, 
5.160. No total, temos 8.390 veículos, rodando tão clandestinamente 
quanto as peruas. Vemos a polícia, a todo momento, à beira da 
estrada, fazendo "blitz" educacional, mas, na realidade, é 
encomendada pelos empresários de ônibus, que não permitem a 
concorrência dos "perueiros" contra um transporte tão ilegal quanto o 
deles. 

Uma das poucas concorrências havidas no DNER foi a de uma linha 
de ônibus de Ubá a Brasília, há cerca de três anos. Tratava-se de um 
único ônibus por dia. O empresário vencedor pagou ágio de 
R$700.000,00. Nunca mais o DNER fez concorrência. O DER, 
curiosamente, há mais de 30 anos, não faz concorrência, lastreado 
por decretos, portarias, gavetas, propinas. Isso vem de muito tempo. 

Já disse que vou conversar com meu Governador Aécio Neves, 
desta tribuna. Governador, ao invés de taxar o funcionalismo, seria 
melhor fazer concorrência dos 7.390 ônibus que rodam 
clandestinamente em Minas Gerais. Há alguma coisa que possamos 
fazer, ou será que a tecnocracia do Governo que ajudei a eleger, no 
qual confio, também está envolvida em mutreta, corrupção no sistema 
de transporte? Governador Aécio Neves, V. Exa. está com a palavra. 
Obrigado. 

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

Deputadas, ouvintes da TV Assembléia, diante do quadro sombrio da 
infra-estrutura viária do Brasil, imperativa se tornou a criação de mais 
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um tributo: a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, 
mais conhecida como CIDE, criado pela Lei 10.636. 

No entanto, os vetos do então Presidente FHC, de comum acordo 
com a equipe de transição do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, 
descaracterizaram o propósito da Lei 10.636, qual seja, a recuperação 
das rodovias, dos portos, das ferrovias e hidrovias brasileiras. Com o 
veto aposto, os 75% da CIDE, que estavam destinados a esta 
finalidade, ficaram destinados à formação do superávit primário, na 
forma de reserva de contingência. 

E não foi, com certeza, para isso, que o Brasil escolheu seu novo 
Governo. Não foi para continuar assistindo, sem poder nada fazer, à 
extrema concentração de renda pelo Governo Federal. Não foi para 
ver a CPMF e a CIDE formarem o superávit primário. Eis o motivo da 
minha vinda a esta tribuna, que façamos todos nós, nesta Casa, um 
apelo aos congressistas, para que se recomponha a Lei 1 0.636, nos 
po,ntos em que foi vetada. 

E preciso que os recursos arrecadados sejam destinados à 
recuperação da infra-estrutura viária nacional, sem o que não há como 
falar em desenvolvimento. Em 2002, a arrecadação da CIDE somou 
R$8.000.000.000,00. Para 2003, estimam-se mais de 
R$1 0.000.000.000,00. O próprio Ministro dos Transportes, Deputado 
Anderson Adauto, reconhece que sem recursos previamente 
"carimbados" não há como recuperar e ampliar a infra-estrutura viária 
nacional. 

A CIDE vem resgatar o extinto Fundo Rodoviário Nacional, que 
vigorou até 1988, a partir de quando nosso sistema viário se 
deteriorou. A CNT mostra que 68,7% de nossas estradas estão em 
condições precárias. Em 1975, 1 ,8% do PIS era usado como 
investimento no setor. Em 2000, este percentual caiu para 0,2%. E as 
desastrosas conseqüências são conhecidas de todos nós. 

E o pior é que tudo continua como se não tivéssemos mudado o 
Governo. E, dessa maneira, estou aqui para, junto com os senhores, 
em nome do Governador Aécio Neves, pedir que todos se somem a 
nós, em um requerimento, pedindo aos nossos congressistas que 
votem, que recomponham a nossa CIDE, para que seja usada para 
recomposição da nossa malha viária. 

Outro assunto que nos traz à tribuna é a necessidade da construção 
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do anel rodoviário de Montes Claros. Este anel existe em parte. 

Faltam 6Km para se completar a obra. Existe um enorme fluxo de 
veículos, em virtude de Montes Claros ser o entroncamento entre as 
BRs-251, 135 e 365, que servem a todo o Norte de Minas. 

Os veículos que ali chegam, vindos da BR-365, do Sul do País, 
especificamente de São Paulo, do Triângulo Mineiro e que demandam 
a BR-135, no sentido de Januária, passam dentro da cidade de 
Montes Claros. Assim também os que fazem o percurso de volta. 

Esse trânsito infernal passa pelo centro, pelo coração da cidade. É 
um fluxo superior ao da Rodovia Fernão Dias, segundo dados do 
DER. As conseqüências são visíveis: grande prejuízo à malha urbana, 
com deterioramento do asfalto de nossas ruas, acidentes - alguns 
fatais -, grande perturbação do trânsito, com congestionamento e 
poluição sonora acima dos limites suportáveis. 

Urge a construção dos 6km do anel que faltam para completar a 
obra, que beneficiará os usuários das BRs-251 e 135 e que atenderá 
a todo o Norte de Minas, facilitando o acesso a dezenas de outros 
municípios, como, por exemplo, Mirabela, Brasília de Minas, Lontra, 
Japonvar, Januária e tantos outros. 

Fazemos um apelo ao Ministro dos Transportes, Deputado Anderson 
Adauto, e, em especial, ao Vice-Presidente da República, Dr. José 
Alencar, empresário que conhece de perto a realidade que relatamos. 
Homem sério, amigo de Montes Claros e do Norte de Minas, o Vice-
Presidente tem conhecimento pleno do quadro de necessidade da 
construção do anel rodoviário norte, um presente que todo o Norte de 
Minas espera receber, urgentemente, para a melhoria do trânsito no 
entroncamento que é Montes Claros. O projeto executivo do anel está 
pronto, e a obra foi licitada há algum tempo. 

O Norte de Minas merece. E agradecerá de coração. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Parabenizo o 

pronunciamento de V. Exa. e faço coro com suas manifestações 
quanto à querida Montes Claros. Em nome do Sul de Minas, a 
Rodovia 459, que liga ltajubá a Poços de Caldas, preocupa-me 
também. 

Há cerca de 60 dias, tivemos a honra de receber o Ministro 
Anderson Adauto, ex-Presidente desta Casa, que visitou a região em 
clima de expectativa, visita essa aguardada com ansiedade há mais 
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de dez anos, pois a rodovia leva o nome' do saudoso Presidente 
JK. Para nossa alegria, testemunhamos em Pouso Alegre, Santa Rita, 
ltajubá e Poços de Caldas a liberação de recursos financeiros para a 
recuperação da malha viária. Segundo a pesquisa feita pelos 
comandos rodoviários, é a pior estrada do País. Até agora, não houve 
andamento das obras. Os Prefeitos, Câmaras Municipais e 
Promotores de Justiça têm feito questionamentos sobre a estrada, 
pois está intransitável. Não temos condições de trafegabilidade no 
anel que liga Poços de Caldas ao vale do Paraíba. 

Com a devida vênia, faço coro com V. Exa. para dizer ao Ministro, 
ao nosso Vice-Presidente que o Sul de Minas está ansioso pela 
liberação dos recursos. V. Exa. fez brilhante observação: não existe 
escoamento mais rápido do que o proporcionado pelas rodovias do 
Estado. Em nome da região sul-mineira, apóio a sua preocupação. 
Temos de reivindicar e cobrar, porque, incansavelmente, já 
discutimos, apresentamos projetos e sugerimos, no relatório, a 
constituição de comissão especial para a concessão das rodovias, 
mas a situação está muito difícil. O seu pronunciamento fortalecerá a 
nossa luta. Parabéns! 

A Deputada Ana Maria - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
Se esta Casa fizer um movimento grande, cujo eco chegue até 
Brasília, tenho certeza de que o Presidente se sensibilizará e 
destinará a CIDE para que possamos recompor a nossa malha viária. 

Pela manhã, participamos de audiência pública ":\om os Promotores, 
a fim de discutir a situação da Barragem de Be; 1zal. O trabalho em 
prol da conclusão do ElA será hercúleo. Foi uma reunião produtiva, 
que contou com diversas lideranças da região. A barragem, de 
importância incomensurável, viabilizará a perenização daquele rio. 
Conseqüentemente, haverá água para 120 mil moradores e 6 mil 
produtores, que podem ter a certeza de que continuaremos 
trabalhando para que a barragem seja concluída, pondo fim a uma 
novela que se arrasta desde 1988. Foram investidos recursos 
públicos, mas a obra foi embargada. Portanto, os moradores do alto 
rio Pardo podem contar com esté\ Casa e com esta Deputada. Muito 
obrigada. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 
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Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX do 

art. 82 do Regimento Interno e tendo em vista as indicações contidas 
em acordo de Líderes, designa os membros das comissões 
permanentes que participarão das reuniões conjuntas previstas no § 
1 o do art. 204, destinadas à apreciação dos projetos de que trata a 
Subseção 11 da Seção IV do Capítulo I do Título VIl do Diploma 
Procedimental, as quais reger-se-ão pelas normas complementares 
constantes desta decisão. 

Pela Comissão de Administração Pública: pelo BPSP - Deputados 
Domingos Sávio e Dalmo Ribeiro Silva; pela Comissão de Assuntos 
Municipais: pelo PL - Deputado João Bittar; pelo PMDB - Deputado 
Gilberto Abramo; pela Comissão de Justiça: pelo PFL - Deputado 
Sebastião Navarro Vieira; pelo Bloco PT-PCdoB - Deputado Weliton 
Prado; pela Comissão de Defesa do Consumidor: pelo BPSP -
Deputadas Lúcia Pacífico e Vanessa Lucas; pela Comissão de 
Direitos Humanos: pelo Bloco PT-PCdoB - Deputado Durval Ângelo; 
pelo PL - Deputado Roberto Ramos; pela Comissão de Educação: 
pelo PMDB - Deputado Adalclever Lopes; pelo BPSP - Deputada Ana 
Maria; pela Comissão de Meio Ambiente: pelo Bloco PT-PCdoB -
Deputada Maria José Haueisen; pelo PL - Deputado Doutor Ronaldo; 
pela Comissão de Política Agropecuária: pelo PFL - Deputado Doutor 
Viana; pelo Bloco PT-PCdoB- Deputado Padre João; pela Comissão 
de Saúde: pelo Bloco PT-PCdoB - Deputado Ricardo Duarte; pelo 
BPSP - Deputado Fahim Sawan; pela Comissão de Segurança 
Pública: pelo BPSP - Deputados Sargento Rodrigues e Olinto 
Godinho; pela Comissão do Trabalho: pelo PL - Deputado Célio 
Moreira; pelo Bloco PT-PCdoB - Deputada Marília Campos; pela 
Comissão de Transporte: pelo PP: - Deputado Dimas Fabiano; pelo 
PMDB - Deputado lvair Nogueira; pela Comissão de Turismo: pelo 
BPSP - Deputado Gustavo Valadares; pelo PFL - Deputado Elmiro 
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Nascimento; pela Comissão de Fiscalização Financeira: pelo BPSP 
- Deputados Ermano Batista e Sebastião Helvécio; pelo PL -
Deputados Jayro Lessa e lrani Barbosa; pelo Bloco PT-PCdoB -
Deputado Chico Simões; pelo PP - Deputado Gil Pereira; pelo PMDB -
Deputado José Henrique. 

Normas complementares para reunião conjunta, a que se refere o § 
1 o do art. 204 do Regimento Interno: 

1 - Os membros designados nesta decisão poderão participar da 
disc1,.1ssão e votação do parecer, na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, com direito a voz e voto. 

2 - Os membros referidos no item 1 terão direito a voto, na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, relativo apenas 
às matérias abrangidas pela competência das comissões por eles 
representadas. 

3 - Na ausência de um dos membros relacionados no item anterior, 
o Líder de bancada poderá indicar ao Presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeirà um substituto. 

4 - A Comissão de Fiscalização Financeira poderá reunir-se com 
representantes ou grupos de representantes das comissões, a fim de 
discutir os projetos a que se refere esta decisão. 

5 - O quórum para a abertura dos trabalhos e para deliberação será 
o da maioria dos membros da Comissão de Fiscalização Financeira. 

6 - A designação do relator será feita pelo Presidente da Comissão 
de Fiscalização Financeira 24 horas após o término do prazo de 
apresentação de emendas. 

7 - As emendas serão entregues na Área de Apoio às Comissões, 
no prazo regimental. 

Mesa da Assembléia, 12 de junho de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 

83 do Regimento Interno, torna sem efeito despacho proferido na 
reunião ordinária realizada no dia 20 de maio, referente ao Projeto de 
Lei no 723/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre as 
despesas do IPSEMG com os prestadores de serviços de assistência 
à saúde e dá outras providências. 

Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria à Comissão de 
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Fiscalização Financeira para parecer, nos' termos do art. 204 do 
Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 12 de junho de 2003. 
Rêmolo Alo i se, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

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

determina a anexação da Proposta de Emenda à Constituição n° 
49/2003, do Governador do Estado, à Proposta de Emenda à 
Constituição no 20/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, 
por guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 12 de junho de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 

83, e considerando o disposto no § 4° do art. 174, ambos do 
Regimento Interno, retifica despacho proferido na reunião ordinária 
realizada ontem, referente aos Projetos de Lei nos 1 00, 178, 197, 241 
e 792/2003, e determina que o Projeto de Lei n° 178/2003 prevaleça 
sobre os demais e que a ele sejam apensados os Projetos de Lei n°s 
100, 197,241 e 792/2003. 

Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às Comissões de 
Justiça, Educação e Fiscalização Financeira para parecer, nos termos 
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 12 de junho de 2003. "-
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício Ga Presidência. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei no 93/2003, 

do Deputado Alencar da Silveira Jr., recebeu, quanto ao mérito, 
parecer contrário das Comissões de Saúde e de Fiscalização 
Financeira, às quais foi distribuído, sendo considerado rejeitado, nos 
termos do art. 191 do Regimento Interno. 

A Presidência informa ainda que o prazo para a apresentação do 
recurso previsto no art. 104 do Regimento Interno inicia-se com a 
publicação deste despacho. . 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos 

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, o Requerimento no 
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878/2003, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os 
fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Assuntos Municipais - aprovação, na 9a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nos 753/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
776/2003, da Deputada Ana Maria, e 794 a 798, 809 a 811/2003, do 
Deputado Deputado Doutor Viana; de Saúde - aprovação, na 2a 
Reunião Extraordinária, do Projeto de Lei no 579/2003, da Deputada 
Maria Olívia, e dos Requerimentos nos 806/2003, do Deputado Neider 
Moreira, e 837/2003, do Deputado Chico Simões; e de Transporte -
aprovação, na 12a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 400/2003, 
do Deputado Leonardo Moreira, e dos Requerimentos n°s 793 e 
839/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 799/2003, do Deputado 
Fahim Sawan, 813/2003, do Deputado José Henrique, 815 a 
817/2003, do Deputado Márcio Passos, 834/2003, do Deputado Célio 
Moreira, 836/2003, do Deputado Chico Simões, e 840/2003, do 
Deputado Doutor Ronaldo (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, a Presidência defere, cada um por sua vez, nos termos 

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Gilberto Abramo, solicitando a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei no 620/2003, e Weliton Prado solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei no 183/2003 (Arquivem-se os projetos.), 
e, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimentos do Deputado Domingos Sávio (2) solicitando o 
desarquivamento dos Projetos de Lei n°s 2.304 e 2.450/2002. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 

73/2003, da Deputada Maria José Haueisen, que disciplina a inclusão 
de serviços não solicitados pelos clientes nas faturas mensais 
expedidas pelas operadoras de cartão de crédito. 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. À sanção. 

Votação de Requerimentos 
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O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Defesa do 

Consumidor solicitando seja enviado pedido de informações ao 
Diretor-Presidente da BHTrans sobre a implantação do sistema de 
bilhetagem eletrônica nos microôn'1bus do transporte suplementar da 
Capital. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Política Agropecuária solicitando que 
se oficie ao IBAMA para que encaminhe a essa Comissão cópia do 
relatório elaborado por esse órgão sobre o acidente ambiental da 
empresa Cataguazes de Papel. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneÇam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado lrani Barbosa solicitando a constituição 
de Comissão Especial com a finalidade de apurar sonegação de 
ICMS, cobrança ilegal de seguro, formação de cartel para transporte 
de indústria automobilística. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento no 372/2003, da Comissão de Saúde, em que solicita 
ao Secretário da Saúde informações sobre a situação epidemiológica 
no Estado, sobretudo quanto aos casos de dengues clássica e 
hemorrágica, além de outras que menciona. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1 , que 
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento no 372/2003 com a Emenda no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 408/2003, do Deputado Leonardo Quintão, em que 
solicita aos Secretários da Fazenda e de Planejamento informações a 
respeito do detalhamento do valor de Restos a Pagar que o Estado 
deve, bem como a relação de despesas orçadas e não empenhadas a 
serem pagas no exercício financeiro de 2003. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo no 1 , 
que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, 
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portanto, aprovado o Requerimento n° 408/2003 na forma do 
Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 411/2003, da Comissão de Administração Pública, 
em que solicita ao DER-MG as informações que especifica, referentes 
aos procedimentos administrativos adotados pelo órgão no 
gerenciamento do serviço de táxi das cidades componentes da 
RMBH. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 451/2003, da Comissão de Saúde, em que solicita 
ao Secretário da Saúde informações sobre casos de suspeita de 
Síndrome Respiratória Aguda no Estado. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 453/2003, da Comissão de Transporte, em que 
solicita ao Diretor-Geral do DER-MG informações e dados estatísticos 
de acidentes ocorridos no trecho da BR-354 próximo a Formiga. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma 
do Substitutivo n° 1. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n° 453/2003 na 
forma do Substitutivo no 1. Oficie-se. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a 

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço que votemos os 

projetos com número regimental. Como não há quórum para a 
continuação dos trabalhos, solicito que encerre, de plano, a reunião. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões especiais de amanhã, dia 
13, às 8h30min, e às 14 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, EM 11/6/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ricardo Duarte, Doutor Viana 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 Doutor Viana, 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 1 a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sUjeitas à apreciação do Plenário. A 
Presidência passa a direção dos trabalhos ao Deputado Doutor Viana, 
para ser apreciada proposição de sua autoria. O Deputado Doutor 
Viana procede à leitura do parecer do Deputado Fahim Sawan sobre o 
Projeto de Lei no 17 4/2003, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. Após discussão e votação, é o parecer aprovado. Ao retomar 
a Presidência, o Deputado Ricardo Duarte redistribui o Projeto de Lei 
no 327/2003, em turno único, ao Deputado Neider Moreira, que 
procede à leitura de seu parecer, mediante o qual opina pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo no 1 . Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é 
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 579/2003 (relator: 
Deputado Doutor Viana). Submetidos a votação, cada um por sua vez, 
são aprovados os Requerimentos n°s 806 e 837/2003. Passa-se à 3a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja 
realizada audiência pública para colher sugestões para o 
aprimoramento do Projeto de Lei no 689/2003, de sua autoria, que 
dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e sobre a 
preparação e utilização de produtos fitoterápicos, com os órgãos que 
relaciona. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
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a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Viana - Neider 

Moreira - Carlos Pimenta. 
ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS, EM 11/6/2003 
Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Durval Ângelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos, Roberto Carvalho e 
Marília Campos, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. Está presente, também, o Deputado Doutor 
Viana. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e a realizar audiência pública para debater 
0. descumprimento da Lei no 13.187, de 20/1/99, que determina o 
pagamento de indenização à vítima de tortura praticada por agente do 
Estado no período de 2/9/61 a 15/8/79, tendo em vista a morosidade e 
paralisação dos processos de idenizações dos requerentes no 
Conselho Estadual de Direitos Humanos - CONEDH -, e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Frederico 
Carlos von Dolinger da Motta Bastos, Chefe de Gabinete do 
Secretário de Defesa Social; Francisco Eustáquio Rabello, 
Corregedor-Geral de Polícia; e Alan de Freitas Passos, publicados no 
"Diário do Legislativo" de 5/6/2003; Carlos Augusto Gomes, 
encaminhando cópia da documentação dirigida às autoridades do 
Município de Juiz de Fora, contendo denúncias contra a antiga 
administração do Abrigo Santa Helena e solicitando à Comissão 
providências cabíveis para que os responsáveis sejam punidos; e fax 
do Acampamento Vitória, em Verdelândia, solicitando à Comissão 
providências cabíveis no que diz respeito à denúncia contra o 
pistoleiro Alexandre Aguiar, que tem perseguido e ameaçado as 
famílias assentadas no Norte de Minas. Passa-se à 1 a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
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votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 136/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de 
Justiça (relator: Deputado Roberto Ramos). Passa-se à 3a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (6) em que 
solicita seja encaminhado ofício à Agência Brasileira de Informações -
ABIN -, solicitando agilização do envio de documentos requisitados 
pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos- CONEDH-
, para fundamentar os processos de indenização às vítimas de tortura 
e que cópia dessa documentação mesmo seja enviada ao Presidente 
da República, ao Ministro da Justiça, ao Ministro da Defesa e ao 
Secretário Nacional de Direitos Humanos; seja realizada visita desta 
Comissão no dia 12/6/2003 à Penitenciária Estevão Pinto, para ouvir a 
detenta Sílvia Helena Menezes sobre a denúncia de envolvimento de 
policiais militares e civis nos assassinatos de meninas de programa, 
ocorridos no centro de Belo Horizonte; seja realizada reunião conjunta 
desta Comissão e da Comissão de Meio Ambiente, na Câmara 
Municipal de Rio Espera, para apurar denuncias sobre o 
desmatamento de áreas de preservação ambiental; visita à família da 
garota de programa Vânia, que foi brutalmente assassinada no dia 9 
de junho, no Hotel Minas Bahia, em Belo Horizonte; visita de membros 
da Comissão aos hotéis e pensões onde ocorreram os assassinatos 
de cinco garotas de programa na Capital; e seja apresentada 
manifestação de apoio, aplauso e congratulações com a entidade 
Circo de Todo Mundo, organização não governamental que atua no 
atendimento de crianças e adolescentes; Roberto Carvalho, em que 
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão para ouvir os 
mineiros sobreviventes e as famílias das vítimas do acidente com a 
escuna Tona Galea; Biel Rocha, em que solicita seja encaminhado 
ofício ao Comando-Geral da PMMG pedindo o afastamento de 
policiais militares de Ewbanck Câmara, diante das denúncias que os 
envolve em morte ocorrida e sejam solicitadas informações sobre a 
sindicância que apura o caso; e Doutor Viana, em que solicita seja 
agendada audiência desta Comissão com o Governador do Estado, 
para discutir sobre a retomada dos pagamentos das indenizações às 
vítimas de tortura praticadas por agente do Estado. A Presidência 
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destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra a 
presença dos Srs. Hélio Rabelo, Superintendente de Direitos 
Humanos, representando o Sr. Manoel da Silva Costa Júnior, 
Subsecretário de Direitos Humanos; Antônio Aurélio Santos, Promotor 
de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos; Caroline Bastos Dantas, 
Secretária Executiva do CONEDH e da Comissão de Indenização, 
representando a Sra. Emely Vieira Salazar, Presidente do CONEDH; 
Vereador Betinho Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte; e Gilce Cosenza, do Fórum Mineiro de Direitos Humanos, 
representando os requerentes, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. O Presidente, Deputado Durval Ângelo, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Marília Campos. 

ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 11/6/2003 
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sebastião Navarro Vieira, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares e 
Ermano Batista. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. O Presidente informa que continua em discussão o parecer 
Deputado Paulo Piau, relator do Projeto de Lei no 383/2003, no qual 
conclui pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da 
matéria. O Deputado Gilberto Abramo apresenta requerimento 
solicitando o adiamento da discussão. Submetido a votação, é 
aprovado o requerimento. Após discussão e votação, são aprovados, 
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cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade, pela 
inconstitucionalidade e pela ilegalidade dos Projetos de Lei nos 
141/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de 
redistribuição); 205, 342 e 421/2003 (relator: Deputado Ermano 
Batista). O Presidente determina a retirada de pauta dos Projetos de 
Lei nos 183, 407 e 412/2003, tendo em vista que foram retirados de 
tramitação. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de 
Lei n°s 222/2003 na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado 
Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição). O Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei no 273/2003 em 
virtude de redistribuição, solicita a distribuição de avulsos do parecer. 
Na fase de discussão do parecer do Deputado Gilberto Abramo, 
relator do Projeto de Lei no 299/2003 no qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da proposição. 
O Presidente solicita vista da matéria. O Projeto de Lei no 373/2003 é 
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Gilberto 
Abramo, aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista - Paulo Piau -

DuNa! Ângelo - Paulo Piau - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Leonardo Moreira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES . 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N° 20/2003 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, e tendo 

como primeiro signatário o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a Proposta 
de Emenda à Constituição no 20/2003 altera os §§ 1 o a 4 o do art. 128 
e o inciso XXVI do art. 90 e o art. 22 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 28/2/2003, a matéria foi 
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distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do 
art. 111, I, "a", e do art. 201, c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem como objetivo a extinção da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual e a integração dos atuais 
Procuradores da Fazenda na carreira de Procurador do Estado, 
assegurando-lhes o exercício preferencial das funções relacionadas 
com a área de direito tributário e a opção pela manutenção da lotação, 
observado o interesse do serviço público. Visa, ainda, a adequar a 
Constituição do Estado às normas emanadas da Constituição da 
República, modificada pela Emenda à Constituição no 19, de 4/6/98. 
As modificações propostas para o art. 22 do ADCT apresentam as 
diretrizes para a efetivação da proposição em tela. 

Com a Constituição da República de 1988, as atividades de 
representação da União, judiciais e extrajudiciais, e de consultoria e 
assessoramento na área jurídica foram confiadas à Advocacia-Geral 
da União, instituição diretamente ligada ao Poder Executivo. 
Entretanto, na execução da dívida ativa de natureza tributária, a 
representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional. 

Com relação aos Estados, a Carta Magna, em seu art. 132, atribui 
aos Procuradores dos Estados as mesmas competências de 
representação judicial e consultoria jurídica das respectivas unidades 
federadas, indicando as diretrizes para o e-,abelecimento das 
carreiras desses profissionais. 

Na organização de sua advocacia pública, nosso Estado adota o 
modelo descentralizado, em que coexistem dois centros de 
competência. A Procuradoria-Geral é encarregada das 
representações judicial e extrajudicial, da consultoria e da assessoria 
jurídicas do Estado, exceto em matéria tributária, que compete ao 
segundo órgão, a Procuradoria-Geral da Fazenda, vinculada à 
Secretaria da Fazenda. 

A proposta de emenda à Constituição em apreço pretende adotar o 
modelo centralizado, que tem . como principal característica a 
existência de uma única instituição incumbida da representação, da 
consultoria e da assessoria jurídicas do Estado em todas as matérias. 

Sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal deferiu liminar, na 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.679, em 1°/10/97, para 
suspender a execução de dispositivos da Constituição do Estado de 
Goiás que criavam a Procuradoria da Fazenda Estadual para cuidar 
de matérias de natureza tributária, com quadro próprio e subordinada 
à Secretaria da Fazenda. A Corte entendeu que a adoção desse 
modelo viola o disposto no art. 132 da Constituição da República, uma 
vez que o modelo federal, previsto no § 3° do art. 131 da Carta, não é 
extensivo aos Estados. 

Em nosso entendimento, a coexistência de dois órgãos jurídicos na 
estrutura da administração pública, com responsabilidades 
semelhantes, totalmente independentes entre si, não se justifica. 
Como ambos possuem as mesmas características e seus integrantes 
estão submetidos a semelhantes prerrogativas, direitos, deveres, 
proibições e impedimentos, o mais adequado é a unificação dos 
trabalhos e dos profissionais, centralizando-os na Advocacia-Geral do 
Estado. Esse órgão será composto pelos Procuradores do Estado e 
terá como chefe o Procurador-Geral do Estado. 

A unificação pretendida centralizará as diretrizes jurídicas que 
nortearão os diversos órgãos da administração, garantirá o 
atendimento, de maneira uniforme, dos princípios que consubstanciam 
a advocacia pública, além de corresponder a uma necessidade 
administrativa relacionada com princípios de eficiência e 
economicidade. 

É importante observar que· a extinção da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Estadual não implica, obrigatoriamente, a extinção dos 
cargos com ela relacionados. Todo órgão possui cargos, funções e 
agentes, mas é distinto desses elementos, que podem sofrer 
alterações diferentes da unidade orgânica. Ademais, criação de cargo 
é matéria de lei, não de Constituição, e, caso o cargo seja criado por 
meio de emenda à Constituição, haverá um entrave a futuras 
modificações na estrutura do órgão, pois se exigirá a tramitação de 
proposição da mesma natureza. 

Assim, é mais adequado que os cargos de Procurador da Fazenda 
sejam transformados em cargos de Procurador do Estado e 
transferidos para a Advocacia-Geral do Estado, até que a lei 
complementar de organização desse órgão, de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, disponha a respeito. 
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Os demais dispositivos relativos aos servidores da Procuradoria-

Geral da Fazenda também ficam condicionados à elaboração da 
citada lei complementar de organização do órgão. Por se tratar de 
competência reservada ao Governador do Estado, prevista no art. 66, 
inciso 111, alínea "f", e no art. 90, incisos 111 e XIV, da Constituição 
mineira, a matéria deve ser tratada em lei complementar, conforme 
determina o art. 65, § 2°, inciso IV, do mesmo diploma legal. 

Ressaltamos que o Supremo Tribunal Federal julgou 
inconstitucionais os arts. 21, 25 a 27, 32 e 33 do ADCT da Carta 
Estadual, que dispunham sobre servidores do Estado, por padecerem 
do vício de inconstitucionalidade forma:!, devido à inobservância do 
princípio da reserva da iniciativa legislativa ao Chefe do Poder 
Executivo, corolário do postulado da separação dos Poderes, imposto 
aos Estados pelo art. 25 da Constituição da República. 

Com relação à limitação da nomeação do Procurador-Geral do 
Estado entre os integrantes da carreira, entendemos que se trata de 
um cargo em comissão cujo ocupante deve, além de preencher os 
requisitos previstos, ser pessoa de estrita confiança do Governador do 
Estado. Isso não impede, entretanto, que seja nomeado um 
profissional que labore na Advocacia-Geral do Estado. 

Outro ponto que deve ser retificado é o relativo aos recursos 
orçados para custeio da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual. 
Esse centro de competência não possui unidade nem dotação 
orçamentária própria, pois se constitui em uma unidade executora, 
existente dentro da unidade orçamentária da Secretaria de Estado da 
Fazenda. Ademais, com a criação da Advocacia-Geral do Estado, 
devem ser transferidos para esse órgão os recursos referentes à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual e os da Procuradoria-Geral 
do Estado. 

Com o intuito de aperfeiçoar o texto da proposta, apresentamos o 
Substitutivo no 1 , que institui a Advocacia-Geral do Estado, por meio 
da alteração do art. 128 e do inciso XXVI do art. 90 e do acréscimo de 
artigo ao ADCT da Carta Estadual. Não é possível dar nova redação 
ao art. 22 do ADCT porque seu comando relaciona-se com um tempo 
determinado e já surtiu seus efeitos, como é próprio das normas 
transitórias. 

Finalizando, cumpre-nos informar que se encontra em tramitação, 
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nesta Assembléia Legislativa, a Proposta de Emenda à 
Constituição no 49, de 2003, encaminhada pelo Governador do Estado 
por meio da Mensagem no 50/2003. Embora seja pacífico o 
entendimento de que não há reserva de iniciativa em matéria de 
proposta de emenda à constituição, o fato demonstra a preocupação 
por parte do Poder Executivo com a unificação das áreas de 
representação judicial, consultoria e assessoramento jurídicos do 
Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição no 20/2003 na forma do seguinte Substitutivo no 1 . 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Institui a Advocacia-Geral do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O inciso XXVI do art. 90 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 90- ................................................... . 
XXVI - nomear o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral 

do Estado e o Defensor Público Geral, nos termos desta 
Constituição;". 

Art. 2° - O art. 128 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 128 - A Advocacia-Geral do Estado, subordinada ao 
Governador do ~st~~o, é a instituição que ret;;esenta o Estado: 
judicial e extraJudrcralmente, cabendo-lhe, n0_, termos da ler 
complementar que sobre ela dispuser, as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídicos do Poder Executivo. 

§ 1 o - A Advocacia-Geral do Estado tem por chefe o Procurador-
Geral do Estado, de livre nomeação pelo Governador do Estado entre 
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada. 

§ 2° - Subordinam-se técnica e juridicamente ao Procurador-Geral 
do Estado as consultorias, as assessorias, os departamentos 
jurídicos, as procuradorias das ;;tutarquias e das fundações e os 
demais órgãos e unidades jurídicas integrantes das administrações 
direta e indireta do Estado. 

§ 3° - O ingresso na classe inicial da carreira de Procurador do 
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Estado depende de concurso público de provas e títulos, realizado 
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do 
Estado de Minas Gerais, em todas as suas fases. 

§ 4° - Ao integrante da carreira referida no § 3° deste artigo é 
assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante 
avaliação de desempenho, após relatório circunstanciado e conclusivo 
da Corregedoria do órgão. 

§ 5° - No processo judicial que versar sobre ato praticado pelo Poder 
Legislativo ou por sua administração, a representação do Estado 
incumbe à Procuradoria-Geral da Assembléia Legislativa, na forma do 
§ 2° do art. 62.". 

Art. 3° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica 
acrescido do seguinte artigo: 

"Art ..... - Ficam extintos a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual 
e o cargo de Procurador-Geral da Fazenda Estadual. 

§ 1 o - Os cargos de Procurador da Fazenda ficam transformados em 
cargos de Procurador do Estado e transferidos para a Advocacia-
Geral do Estado, até que a lei complementar que a organize disponha 
a respeito. 

§ 2° - Até que a lei complementar que organiza a Advocacia-Geral 
do Estado disponha a respeito, os servidores de qualquer dos 
Poderes do Estado, da administração direta ou indireta, que prestarem 
serviço na Advocacia-Geral do Estado não serão prejudicados em 
seus direitos e vantagens. 

§ 3° - Ficam transferidas à Advocacia-Geral do Estado as unidades e 
dotações do orçamento da Advocacia-Geral do Estado e as parcelas 
dos créditos orçamentários da Secretaria de Estado da Fazenda 
referentes à Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual.". 

Art. 4° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Durval Ângelo -

Antônio Carlos Andrada - Márcio Passos. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 24/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei 
Complementar no 24/2003 tem por objetivo fixar o número das 
Procuradorias Regionais da Procuradoria-Geral do Estado, alterar a 
denominação de cargos, a composição do conselho do órgão e dar 
outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/5/2003, a proposição foi 
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Administração Publica, para receber pareceres, consoante o disposto 
no é\rt. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cabe a esta Comissão apreciar os aspectos 
jurídico, constitucional e legal da proposição, o que passamos a fazer 
na forma que se segue. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei Complementar no 24/2003 modifica a estrutura 

organizacional da Procuradoria-Geral do Estado, que é um órgão 
autônomo subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo e 
encarregado da representação judicial do Estado, da consultoria e do 
assessoramento jurídicos do Poder administrador, nos termos do 
"caput" do art. 128 da Constituição Estadual. 

Por meio da proposição em referência, pretende-se dotar a citada 
instituição de seis Procuradorias Regionais, das quais uma terá sede 
e âmbito de atuação no Distrito Federal, ficando à compita do 
Procurador-Geral do Estado a prerrogativa para definir, em ato 
próprio, a sede e o âmbito de atuação das outras Procuradorias 
Regionais. Ademais, o projeto visa a transformar os seguintes cargos 
públicos a que se refere o art. 1°: um cargo de Corregedor, em 
Corregedor-Geral; seis cargos de Consultor Técnico, em Assistente do 
Procurador-Geral do Estado, os quais constituirão a assessoria do 
titular do referido órgão autônomo; um cargo de Consultor Técnico, 
em Subprocurador Regional no Distrito Federal; e um cargo de 
Procurador Regional do Estado em Brasília, em Procurador Regional 
no Distrito Federal. 

O art. 61, XII, da Carta mineira exige lei formal para a organização 
da Advocacia do Estado, o que compreende a definição de 
competências, a modificação da estrutura orgânica do órgão, bem 
como a criação, a transformação ou a extinção de cargos e funções 
públicas. Tal dicção normativa dá ênfase ao princípio da reserva legal, 
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uma vez que o assunto requer a apreciação do Poder Legislativo e 
a posterior sanção do Governador do Estado. 

Além da deliberação prévia por parte desta Casa Legisl~tiva, deve-
se verificar qual a espécie normativa eleita pelo Constituinte de 1989 
para a disciplina da matéria. O art. 65, § 2°, IV, da Constituição do 
Estado estabelece que a lei orgânica da Advocacia do Estado deve 
ser objeto de lei complementar, que é uma categoria de norma jurídica 
cuja aprovação depende do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros deste parlamento. Comando análogo consta no § 1 o do art. 
128 da mesma Carta política, o qual prevê norma complementar para 
a organização da Procuradoria-Geral do Estado. 

No tocante às regras de iniciativa privativa para a deflagração do 
processo legislativo, é oportuno salientar que o art. 66, 111, "f", da Carta 
mineira, estabelece a competência reservada do Governador do 
Estado para dispor sobre a organização do referido órgão, pois o 
assunto encontra-se intimamente relacionado à discricionariedade 
política que lhe é inerente. Assim, baseado no binômio conveniência-
oportunidade, apenas o Chefe do Executivo desfruta da prerrogativa 
de modificar a estrutura dos órgãos e entidades que a esse Poder são 
vinculados, incluindo-se aí a alteração da denominação de órgãos e 
cargos públicos, observados os princípios constitucionais. 

Como se vê, os três pontos fundamentais que norteiam o exame do 
projeto por esta Comissão, a saber, a competência desta Casa, a 
espécie legislativa adequada e a autoridade competente para 
deflagrar processo de feitura da lei, encontram-se em plena harmonia 
com o ordenamento constitucional vigente. Em razão disso, inexiste 
óbice jurídico que possa comprometer a normal tramitação da matéria 
neste parlamento. 

Entretanto, existe uma imprecisão terminológica na alínea "a" do 
inciso li do art. 1 o da proposição, a qual se refere à transformação do 
cargo de Corregedor em Corregedor-Geral. Ora, não há esse cargo na 
estrutura orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, conforme se 
depreende do Anexo Único da Lei Complementar no 30, de 1993, que 
dispõe sobre a organização básica da citada Instituição. Para ser mais 
preciso, o art. 1 O da referida lei complementar assegura ao 
Procurador-Geral do Estado a prerrogativa de designar um Procurador 
do Estado da Classe Especial para exercer a função de Corregedor, 
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No intuito de corrigir tal equívoco e adaptar o texto da proposição 
aos parâmetros da Lei Complementar no 30, apresentamos a Emenda 
n° 1, cuja finalidade é substituir o termo "cargo" por "função". 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei Complementar 
n° 24/2003 com a Emenda n° 1 , a seguir apresentada. 

EMENDA W 1 
Dê-se à alínea "a" do inciso 11 do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- .................................................... . 
a) função de Corregedor-Geral, a função de Corregedor". 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Paulo Piau - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 27/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em 
apreço destina percentual da receita de loterias e similares à 
constituição do Fundo de Incentivo ao Esporte Olímpico - FINESPO. 

Publicada em 21/2/2003, a proposição foi distribuída a esta 
Comissão para que seja examinada quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal, nos termos dos art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame, em seu art. 1°, cria o Fundo de Incentivo ao 

Esporte Olímpico - FINESPO -, com a finalidade de captar e repassar 
recursos financeiros às federações estaduais que congregam as 
diversas modalidades de esportes olímpicos. Dispõe que poderão ter 
acesso ao Fundo as federações desportivas que mantiverem 
programas de preparação e acompanhamento de jovens carentes 
portadores de talento especial para a prática de esportes olímpicos. 

Entre os recursos que comporão o fundo, o projeto prevê 0,5% da 
receita bruta de loterias, jogos de prognósticos e similares mantidos 
pelo Estado ou sob sua responsabilidade; as dotações consignadas 
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no orçamento estadual e os créditos adicionais; os créditos 
provenientes de repasses federais; as doações, os auxílios, as 
contribuições e os legados que lhe forem especialmente destinados; 
os resultados de aplicações financeiras das disponibilidades 
temporárias. 

A definição dos programas que terão preferência na liberação dos 
recursos do Fundo ficará a cargo da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Esportes. 

Por fim, a proposição define o órgão gestor, o agente financeiro e o 
grupo coordenador do fundo. 

A Constituição da República contém três dispositivos sobre fundos: 
o art. 167, IX, torna exigível a prévia autorização legislativa para a 
instituição de fundos de qualquer natureza; o art. 165, § 9°, atribui à lei 
complementar a fixação de condições para a instituição e o 
funcionamento de fundos; o art. 165, §5°, define que a programação 
dos fundos deve integrar os orçamentos fiscal e da seguridade social. 

Segundo Oswaldo Maldonado Sanches, consultor de orçamento da 
Câmara dos Deputados ("Fundos Federais: Origens, Evolução e 
Situação Atual da Administração Federal". "Revista de Administração 
Pública". v. 36, no 4, págs. 627-60, jul.- ago.- 2002), "pode-se adotar 
como conceito legal de Fundo especial: o produto de receitas 
especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados 
objetivos ou serviços, mediante dotações consignadas na Lei de 
Orçamento, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação, 
controle, prestação e tomada de contas". A criação dessas unidades 
orçamentárias fez parte de um conjunto de medidas que visavam a 
facilitar a execução, de forma descentralizada, das políticas públicas 
estaduais. No entanto, uma análise da execução orçamentária dos 
fundos estaduais já existentes demonstra haver um grande problema 
na sua constituição. Apesar de eles estarem excluídos do princípio da 
unidade orçamentária, em Minas Gerais os recursos arrecadados 
pelos Fundos são alocados no caixa único do Estado, conforme 
determina o Decreto no 39.874, de 1998. Assim, mesmo os recursos 
vinculados estão sujeitos à discricionariedade do Governo Estadual. 
Isso significa, na prática, que a presença de recursos orçamentários 
não implica, necessariamente, a sua execução. Há fundos que, 
embora possuam um grande volume de recursos orçamentários, não 
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dispõem de nenhum recurso financeiro. Fica sem sentido, portanto, 
a criação de fundos no Estado de Minas Gerais, quando providos 
unicamente com recursos estaduais. 

No âmbito federal, inclusive, de acordo com Oswaldo Maldonado 
Sanches (obra citada), adota-se o princípio da exceção para a criação 
de fundos de qualquer natureza. Segundo o consultor, é emblemática 
a posição da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos 
Deputados, que editou norma interna, manifestando-se contrária aos 
fundos, ao declarar que "é inadequada orçamentária e 
financeiramente a proposição que cria ou prevê a criação de fundos 
com recursos da União", ressalvando-se os casos em que o fundo a 
ser criado seja de relevante interesse social ou econômico para o País 
e em que as atribuições previstas para o fundo não possam ser 
realizadas pela estrutura departamental da administração pública. 

Nesse sentido, ressalte-se que o Projeto de Lei Complementar no 
135/96 - orientado para a produção da lei complementar prevista no 
art. 165, § 9°, da Constituição da República e aprovado pela Comissão 
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados - veda a 
constituição de fundo ou sua ratificação (que deve se dar até o 
término do plano plurianual em vigor) nas seguintes situações: quando 
seu programa de trabalho puder ser executado diretamente pelo órgão 
ou entidade supervisara; quando as receitas próprias do fundo não 
atingirem 50% das receitas totais; quando as finalidades do fundo 
puderem ser alcançadas mediante a vinculação de receitas a objetivos 
ou serviços específicos. 

Esse caráter restritivo imposto à criação de fundos nos leva ao 
questionamento da razoabilidade da instituição de um fundo especial, 
como se pretende, o qual não possui receita própria, e cujo programa 
de trabalho pode ser executado diretamente pelo órgão do Poder 
Executivo que detém competência em matéria esportiva. Ademais, 
todos os objetivos do Fundo de Incentivo ao Esporte Olímpico podem 
e devem ser atingidos com os recursos orçamentários já previstos na 
Lei Orçamentária Anual. Vale consignar que o princípio da 
razoabilidade norteia a atividade da administração pública e é 
expressamente previsto na Constituição do Estado, no seu art. 13. 

Por tais razões, a Lei Complementar no 27, de 1993, que estabelece 
os parâmetros para a instituição e a extinção de fundo, com as 
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alterações introduzidas pela Lei Complementar n° 36, de 1995, 
exige que a autorização legislativa para a instituição de fundo deve 
basear-se na demonstração pormenorizada não só da viabilidade 
técnica e econômica de tal criação, mas também do interesse público 
que irá atender. 

Ademais, a proposição, de iniciativa parlamentar, ao estabelecer 
como órgão gestor do fundo a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Esportes e como grupo coordenador órgãos 
e entidades do Poder Executivo, incorre em v1c1o de 
inconstitucionalidade, já que invade o âmbito de competência de outro 
Poder. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 27/2003. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Paulo Piau. 
·-PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 101/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Durval Ângelo, tem como 
objetivo tornar obrigatória a afixação de cartazes contendo 
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. 

Publicado em 27/2/2003, no "Diário do Legislativo", foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para ser apreciado quanto aos aspectos 
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto subscrito pelo Deputado Durval Ângelo objetiva contribuir 

para a redução dos elevados índices de obesidade, mediante a 
adoção de uma política de informação aos consumidores acerca das 
calorias contidas nos alimentos adquiridos em restaurantes, 
lanchonetes e similares. 

O tema de que trata a proposição em tela tem suscitado uma série 
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de debates no meio acadêmico. Trata-se de um problema que 
aflige a sociedade brasileira, já que houve um aumento alarmante de 
quase 70% no número de adultos obesos no País desde a década de 
70. Entendemos que tais debates são saudáveis para o 
aprimoramento da legislação acerca do tema, e as comissões de 
mérito, que apreciarão o projeto em seguida a esta, se transformarão 
no foro mais apropriado para tais debates. 

A esta Comissão, nos exatos termos do dispositivo regimental 
supracitado, compete discutir a regularidade da tramitação da matéria 
no que tange a iniciativa, competência e outros aspectos formais. Sob 
tal enfoque, entendemos que o projeto em apreço deve prosseguir sua 
tramitação nesta Casa. 

A Constituição da República, em seu art. 24,V, autoriza o Estado, 
como ente federado, a legislar concorrentemente em matéria de 
consumo, sendo esse o caso em análise. Verifica-se que o projeto em 
apreço impõe aos fornecedores, assim definidos na Lei Federal no 
8.078, de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), a 
obrigatoriedade de prestar informações nutricionais relativas aos 
produtos comercializados. Tal obrigatoriedade, mesmo que de forma 
genérica, está expressa nos arts. 6°, 30 e 31 do citado código. Assim 
sendo, está o projeto em sintonia com a legislação federal aplicável à 
espécie. 

Do ponto de vista da iniciativa parlamentar, entendemos que o 
projeto não contempla matéria reservada exclusivamente a outros 
Poderes do Estado, razão pela qual pode o Deputado deflagrar o 
processo legislativo. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, legalidade e 

constitucionalidade do Projeto de Lei n° 1 01/2003. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Gilberto Abramo - Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 133/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei no 
133/2003 proíbe a imposição de requisito relativo à idade em concurso 
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público nas hipóteses que especifica. A proposição é oriunda do 
Projeto de Lei no 1.881/2001, desarquivado em virtude de 
requerimento apresentado pelo autor. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, o projeto foi 
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre a 
matéria quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, o qual 
fundamentamos nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo proibir a imposição de limite máximo 

de idade para inscrição em concurso público destinado ao provimento 
de cargos cujas atribuições dispensem a aferição da capacidade física 
da pessoa ou envolvam atividades predominantemente intelectuais. 

A Constituição Federal, por meio do art. 39, § 3°, no capítulo 
intitulado "Da Administração Pública", ao estender aos servidores 
ocupantes de cargo público o disposto em seu art. 7°, inciso XXX, 
estabeleceu que é direito desses servidores "a proibição de diferença 
de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil". 

Por outro lado, está dito no dispositivo constitucional citado que a lei 
poderá "estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a 
natureza do cargo o exigir". 

Com efeito, de acordo com a doutrina e ressalt'~do as palavras de 
Maria Sylvia Zanella di Pietro, "embora o objetivo í.,;O constituinte tenha 
sido o de proibir o limite de idade, a proibição não pode ser 
interpretada de modo absoluto; primeiro, porque o art. 37, I, deixa para 
lei ordinária a fixação dos requisitos de acesso aos cargos, empregos 
e funções; segundo, porque, para determinados tipos de cargo, seria 
inconcebível a inexistência de uma limitação, quer em relação a sexo, 
quer em relação a idade. Não se poderia conceber que, para o cargo 
de guarda de presídio masculino, fossem admitidas candidatas do 
sexo feminino; ou que, para certos cargos policiais, fossem aceitas 
pessoas de idade mais avançada". ("Direito Administrativo", 7a ed., Ed. 
Atlas S.A., 1996, p. 366). 

Segundo os ensinamentos do administrativista Hely Lopes Meirelles, 
a jurisprudência tem admitido como válidas, com base no princípio da 
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razoabilidade, ex1gencias que, à primeira vista, pareceriam 
atentatórias ao princípio da isonomia, tais como as que limitam o 
acesso a certos cargos em razão de idade, sexo, categoria 
profissional, condições mínimas de capacidade física e mental e 
outros requisitos de adequação ao cargo. Apreciando a matéria, o 
Tribunal Federal de Recursos - TFR -, hoje substituído pelo Supremo 
Tribunal de Justiça - ST J -, já decidiu que "a desigualdade física, 
moral e intelectual é um fato que a lei reconhece e por vezes aprecia e 
apura, como sucede na seleção do pessoal para as funções públicas, 
acessíveis a qualquer que dê prova da capacidade exigida". O 
Supremo Tribunal Federal - STF -, em suas decisões, tem deixado 
claro que as limitações impostas por lei só podem ser admitidas 
quando consideradas razoáveis em razão da natureza das atribuições 
do cargo a ser preenchido - STF, "Revista dos Tribunais" 726/145. 
("Direito Administrativo Brasileiro", 23a ed., 2a tiragem, Malheiros 
Editores, 1998, p. 361.) 

Com base nesse entendimento e conforme jurisprudência já 
consolidada pelo STF, a fixação de limite máximo de idade para 
inscrição em concurso público somente se admite em razão da 
natureza e das atribuições do cargo a ser preenchido. Em outras 
palavras, é vedada ao legislador a imposição de tal limite quando esta 
não se assenta em exigência ditada pelo exercício do cargo. 

Pretende-se, portanto, por meio da proposição em estudo, introduzir 
no âmbito legal a regra de que somente se admitirá a fixação de limite 
máximo de idade para o provimento de cargos ou empregos públicos 
cujas atribuições exijam o desempenho de atividades 
predominantemente físicas. 

Ressalte-se que, no edital do concurso, também denominado lei 
interna do procedimento, pois fixa as regras a serem observadas 
desde a inscrição até a realização das provas, a exigência de limite 
máximo de idade deve se impor como condição inafastável para o 
bom desempenho dos deveres a serem cumpridos, porquanto se trata 
de definir a aptidão física compatível com a função do cargo a 
preencher, conforme a orientação jurisprudencial do Tribunal de 
Justiça do Estado. 

Verificamos, finalmente, que a disposição das palavras no art. 1 o da 
proposição em exame não está tecnicamente apropriada, sendo 
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necessário o aprimoramento do texto para deixar mais claro o 
comando da norma, razão pela qual apresentamos, ao final deste 
parecer, o Substitutivo no 1. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 133/2003 na forma do Substitutivo no 1 , 
a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Dispõe sobre a fixação de limite máximo de idade para ingresso no 

serviço público estadual. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A fixação de limite máximo de idade para ingresso em 

órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado 
somente será admissível quando se tratar de cargos ou empregos 
públicos cujas atribuições exijam desempenho de atividades 
predominantemente físicas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 141/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em 
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 
1.336/2000, institui o Programa Paz na Escola, de ação 
interdisciplinar, para a prevenção e o controle da violência nas escolas 
da rede pública do Estado, e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos 
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 
1 02, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo instituir o Programa Paz na Escola, de 

ação interdisciplinar e participação comunitária, para a prevenção e o 
controle da violência nas escolas da rede pública de ensino do 
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Estado. 

O Programa tem por. objetivo o desenvolvimento de ações e 
campanhas educativas de valorização da vida e de conscientização 
dos alunos, crianças e adolescentes como cidadãos sujeitos de 
direitos, além da participação da comunidade escolar em projetos 
culturais, sociais e desportivos, sempre buscando prevenir e controlar 
a violência nas escolas públicas estaduais. 

O projeto prevê a criação de uma equipe de trabalho constituída por 
professores, funcionários, alunos, especialistas em segurança pública 
e educação, pais e representantes ligados à comunidade escolar, 
além de outras autoridades e cidadãos que possam colaborar na 
consecução do objetivo proposto. 

Em que pese à intenção do legislador, o projeto de lei em tela 
apresenta vícios insanáveis de natureza jurídico-constitucional e legal. 
Passemos, agora, a focalizar as falhas verificadas no projeto. 

Em primeiro lugar, a proposição cuida de instituir programa 
administrativo, iniciativa que configura atribuição típica do Poder 
Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tal 
ação de governo. Assim, a apresentação de projetos de lei tratando de 
temas dessa natureza constitui iniciativa inadequada, porque inócua, 
para obrigar o Poder Executivo a implementar uma ação que já está 
incluída em sua competência constitucional. 

Importa salientar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na 
discussão das políticas públicas a serem imp!,;;.>tadas em nosso 
Estado. Entretanto, o momento jurídico-políticc próprio para os 
parlamentares intervirem na gestão administrativa do Estado é o da 
apreciação, discussão e modificação da Lei Orçamentária Anual, 
ocasião em que emendas introdutórias ou ampliativas desse tipo de 
programa ou projeto podem ser apresentadas pelos Deputados 
Estaduais. Esse é o momento para que sejam criados ou ampliados 
programas por via da iniciativa legislativa, sem sobrecarregar o nosso 
ordenamento jurídico com normas meramente autorizativas, de efeito 
inócuo e, muitas vezes, sem a menor condição de serem 
implementadas, por falta de re.cursos. Ocorre que as rubricas 
orçamentárias dos diversos órgãos administrativos do Estado já se 
encontram totalmente comprometidas com programas e projetos 
considerados prioritários e já definidos na Lei do Orçamento Anual. 
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Custear novas ações com as mesmas rubricas é prejudicar ou 
mesmo inviabilizar medidas priorizadas e já em fase de 
implementação no exercício financeiro. Esse é o caso do projeto sob 
análise, que postula o comprometimento de recursos financeiros que 
sequer se encontram disponíveis. A propósito, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal no 1 01, de 2000 
-, no seu art. 15, é taxativa ao considerar não autorizadas, irregulares 
e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção 
de obrigação que não atendam às exigências estabelecidas no art. 16 
da mesma lei, que prevê que a criação, a expansão ou o 
aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento de 
despesa deverão ser acompanhados de estimativa do impacto 
financeiro-orçamentário tanto no exercício em que devam entrar em 
vigor quanto nos dois exercícios subseqüentes. Deverão, também, ser 
acompanhados de declaração do ordenador da despesa de que o 
aumento tem adequação orçamentária e financeira à Lei Orçamentária 
Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Em tempo, por versar a proposição sobre tema não previsto na lei 
orçamentária, ela contraria, ainda, o art. 161, I, da Constituição do 
Estado, que veda o início de programa ou projeto não incluídos na 
referida lei. 

Além disso, a propos1çao apresenta outros vícios de 
inconstitucionalidade, estes pontuais, localizados em seus arts. 2° e 4° 
a 6°. O art. 2° da proposição, por exemplo, impõe às instituições 
escolares a criação de uma equipe de trabalho, o que vai de encontro 
às disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
Lei Federal no 9.394, de 1996 -, norma geral da União, de observância 
obrigatória por parte de todos os entes da Federação, em cujo art. 12, 
inciso 11, é assegurada a autonomia dos estabelecimentos de ensino, 
no que tange à administração de seu pessoal e de seus recursos 
materiais. 

Os arts. 4° a 6° do projeto prevêem a criação de órgãos vinculados à 
Secretaria de Estado da Educação, aos quais foram dadas as 
denominações de núcleos central e regionais. Acrescente-se que os 
artigos destacados estabeleceram a participação de técnicos 
pertencentes a várias Pastas subordinadas ao Governador do Estado 
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e, até mesmo, a entidades não governamentais ou privadas, além 
de impingirem às Secretarias Municipais a participação de seus 
técnicos no programa proposto. 

Diante disso, fica evidenciado o vício de inconstitucionalidade 
insanável em que incorrem os dispositivos citados, o qual pode ser 
sintetizado como a interferência do Poder Legislativo na competência 
privativa atribuída pela Constituição Estadual ao Chefe do Poder 
Executivo para deflagrar o processo legislativo nas matérias que 
envolvem a organização e a estrutura de seus órgãos, a exemplo das 
Secretarias de Estado e demais entidades da administração indireta 
do Estado, conforme estatui o art. 66, 111, alíneas "e" e "f", da 
Constituição mineira. Também o art. 90 da Carta Estadual, nos seus 
incisos V e XIV, estabelece a competência privativa do Governador do 
Estado para iniciar o processo legislativo na forma e nos casos 
previstos na Constituição e para dispor, na forma da lei, sobre a 
organização e a atividade do Poder Executivo. 

Ainda no que tange· ao art. 6°, já citado, o legislador estadual, ao 
enviar comando para as Secretarias Municipais que menciona, como 
as de Educação, da Saúde, do Trabalho, da Justiça e da Segurança 
Pública, fere frontalmente o princípio constitucional da autonomia 
municipal, consagrado no "caput" dos arts. 18 e 29 da Constituição do 
Brasil. 

Assim, à luz dos fundamentos apresentados, o projeto de lei em 
análise não encontra respaldo para a sua aprovação no arcabouço 
jurídico em vigor. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei no 141/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 205/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei no 205/2003 
tem por escopo alterar dispositivo da Lei Delegada no 85, de 2003, 
que dispõe sobre a estrutura orgânica básica do Instituto de 
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Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM - e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1°/3/2003, a proposição foi 
encaminhada a esta Comissão, para receber parecer preliminar 
quanto a juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Encarregados de apreciar a matéria, passamos a fundamentá-la na 
forma a seguir. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame tem o objetivo de modificar o art. 11 da 

Lei Delegada no 85, de 2003, o qual trata da composição do Conselho 
de Administração do IPSM, de modo a garantir ao Comandante-Geral 
do Corpo de Bombeiros Militar a condição de membro nato daquela 
unidade colegiada. Cabe salientar que, antes da edição da citada lei 
delegada, a participação dessa autoridade no Conselho de 
Administração do IPSM estava assegurada pelo art. 4° da Lei no 
14.447, de 2002, que dispõe sobre a efetivação do desmembramento 
patrimonial do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. 

O IPSM é uma entidade autárquica, dotada de personalidade 
jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, 
e vinculada à Polícia Militar, para fins de tutela administrativa ou 
controle de finalidade, consoante prescrição do art. 1 o da Lei 
Delegada no 85. Integra, pois, a administração indireta do Poder 
Executivo, junto com as fundações públicas, as empresas estatais 
(sociedades de economia mista e empresas públicas) e as demais 
entidades de direito privado, sob controle direto ou indireto do Estado, 
nos termos do § 1 o do art. 14 da Constituição Estadual. 

As leis delegadas e as leis ordinárias são espécies normativas 
consagradas nos processos legislativos federal e estadual, conforme 
se depreende do art. 59 da Constituição da República e do art. 63 da 
Carta mineira. Ambas as leis se enquadram no mesmo nível 
hierárquico, inexistindo supremacia formal ou material entre elas. Por 
essa ótica, a lei delegada pode ter o seu conteúdo normativo 
modificado por lei ordinária superveniente, sem que haja ofensa ao 
ordenamento constitucional em vigor. Igualmente, a lei ordinária pode 
ser revogada e alterada ou, simplesmente, pode ter sua aplicação 
afastada pela edição de lei delegada posterior. Nesse caso, eventual 
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incompatibilidade ou antinomia entre tais normas jurídicas deve ser 
solucionada com base nos critérios cronológico ou da especialidade. 

Entretanto, ao propor a mudança na composição do Conselho de 
Administração daquela autarquia, entendemos que o projeto invade a 
esfera da competência privativa do Governador do Estado, uma vez 
que o assunto se relaciona com a estruturação da administração 
indireta do Poder Executivo. Esta tem um alcance extremamente 
amplo e abrange não só a definição de competências dos órgãos e 
dos agentes públicos, mas também a composição das unidades 
administrativas colegiadas da administração direta ou indireta. Ora, o 
Conselho de que se cogita é uma unidade colegiada integrante da 
estrutura organizacional do IPSM, de modo que a alteração de sua 
composição se submete à discricionariedade política do Governador. 
É o que se infere da dicção do art. 66, 111, "e" e "f", da Constituição do 
Estado. Não basta a observância pura e simples da espécie normativa 
adequada - se lei delegada ou lei ordinária - para inovar a ordem 
jurídica. É claro que o princípio da reserva legal tem importância 
fundamental na disciplina de determinados assuntos; mas é 
necessário respeitar, ainda, as regras básicas relativas à iniciativa 
reservada para a deflagração do processo de feitura da lei, que, 
segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é uma 
projeção específica do princípio da separação de Poderes. 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.391-SP, 
relativamente à instauração do processo legislativo, atuando como 
relator o Ministro Celso de Mello, o pretório excelso manteve o 
seguinte posicionamento, em votação unânime: 

"A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, 
estruturação e definição das atribuições dos órgãos e entidades 
integrantes da administração pública estadual traduz matéria que se 
insere, por efeito de sua natureza mesma, na esfera de exclusiva 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, em face da cláusula de 
reserva inscrita no art. 61, § 1°, 11, "e", da Constituição da República, 
que consagra princípio fundamental inteiramente aplicável aos 
Estados membros em tema de processo legislativo ( ... ) O desrespeito 
à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do Direito, gerado 
pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício 
jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica 
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hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo 
irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente 
editado. Precedentes do STF". 

Como se vê, o projeto de lei em referência exorbita do campo de 
atribuições desta Casa e invade a esfera de competência 
constitucionalmente reservada ao Governador do Estado, que é o 
único detentor da prerrogativa legal para organizar e estruturar as 
administrações centralizada e descentralizada do Executivo, nos 
termos da lei. Ademais, a eventual conversão desse projeto em norma 
jurídica válida o exporia à declaração de inconstitucionalidade 
mediante procedimento judicial específico, o que poderia acarretar a 
sua exclusão do ordenamento jurídico, em razão do vício formal de 
inconstitucionalidade, defeito incorrigível à luz da atual jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. 

Por derradeiro, deve-se destacar a incoerência existente entre a 
ementa e a parte dispositiva do projeto. A primeira, que é uma síntese 
sobre o seu objeto, anuncia a alteração da Lei Delegada no 85; por 
outro lado, a segunda contém disposição estranha, pois faz menção 
ao art. 11 (inexistente) da Lei Delegada no 111, que trata de matéria 
diferente. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 205/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gilberto Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 222/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o Projeto de Lei no 222/2003 
"institui o Programa de Educação Tributária do Estado de Minas 
Gerais- PET-MG -,cria a campanha Sua Nota Vale um Espetáculo e 
dá outras providências." 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1°/3/2003, foi o projeto 
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Compete a esta Comissão, 
nos termos do Regimento Interno, emitir parecer sobre sua 
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
Não obstante a relevância da matéria, é preciso lembrar que a 

ordem jurídica estadual já prevê, em especial no Decreto Estadual no 
40.181, de 22/12/98, um programa de educação tributária em Minas 
Gerais. A diferença, como será visto, é basicamente de ordem 
jurídico-formal. 

Nesse sentido, a alínea "b" do inciso IX do art. 7° da Lei no 12.984, 
de 30/7/98, insere, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da 
Fazenda, a Diretoria de Orientação e Educação Tributária, cuja 
competência, por força do art. 8° dessa lei, ficou para ser definida em 
decreto. Assim, já se nota a previsão legal de órgão administrativo 
encarregado de desenvolver ações visando divulgar o significado 
social da tributação. 

Pouco tempo depois, o Executivo publicou o referido Decreto no 
40.181, de 1998, que instituiu o Programa Estadual de 
Conscientização e Educação Tributária e definiu as atribuições da 
citada diretoria. 

O referido programa, como não poderia ser diferente, objetivou 
conscientizar o cidadão sobre os fins sociais do tributo e desenvolver 
seu espírito crítico para acompanhar a aplicação dos recursos 
públicos. A competência para executá-lo foi conferida às Secretarias 
de Estado da Fazenda e da Educação, cabendo-lhes, até mesmo, 
atuar junto às redes públicas de ensino federal, estadual e municipal. 
Já a coordenação do programa ficou por conta da mencionada 
Diretoria de Orientação e Educação Tributária. 

Em razão da Lei Delegada no 60, de 29/1/2003, o Poder Executivo 
editou o Decreto no 43.193, de 14/2/2003, que manteve na estrutura 
da Secretaria de Estado da Fazenda a citada Diretoria com a 
atribuição, entre outras, de promover, em todo o território mineiro, a 
conscientização sobre o significado social do tributo, envolvendo as 
organizações públicas e da sociedade civil. Ademais, permaneceu em 
vigor o Decreto Estadual no 40.181, de 1998, que, como se disse, 
delineou o programa mineiro de educação tributária. 

Assim, pode-se ver que as ações voltadas para a educação 
tributária dos mineiros já se encontram disciplinadas, à exaustão, na 
ordem jurídica estadual. A legislação traçou as linhas básicas da 
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matéria, sendo que o seu detalhamento, diversamente do que 
pretende o projeto em análise, ficou por conta de ato administrativo do 
Executivo. A questão é saber se esse detalhamento deve vir na lei ou 
em ato administrativo. Em outras palavras, é preciso saber se, no 
caso em análise, deve a lei especificar as ações do Executivo ou 
apenas se limitar a estabelecer lineamentos gerais, que serão 
posteriormente pormenorizados pelo administrador. 

Há matérias que, por sua natureza, são próprias de lei, e outras, de 
ato administrativo. O critério que deve nortear essa discussão é, 
sobretudo, o da eficiência administrativa, hoje estampado no "caput" 
do art. 37 da Lei Maior, na forma do princípio constitucional da 
eficiência. Como todo princípio, seus termos são extremamente 
abertos, ficando por conta do intérprete completar seu conteúdo à luz 
das situações da realidade de aplicação normativa que surgem no 
cotidiano do labor jurídico. E, para tanto, é preciso medir as 
conseqüências da opção jurídica tomada; antever, com a possível 
percepção do momento, os efeitos de cada entendimento jurídico que 
o caso comporta e imaginar, na prática, os desdobramentos de 
determinada interpretação normativa. Essa é a maneira mais segura 
de se lidar com os princípios. 

No caso em análise, a normatização exaustiva, por meio de lei, das 
condutas a serem tomadas pelo administrador na realização do 
programa de educação tributária pode engessar a capacidade criativa 
do agente público, emperrar a dinâmica que se requer da atividade 
administrativa e inviabilizar o permanente ajustamento das ações 
estatais às novas demandas que emergem do ambiente social. Isso 
necessariamente comprometerá a eficiência da atividade estatal. 

Se as ações típicas de um programa de educação tributária tiverem 
de seguir um princípio de legalidade restrita, em que as condutas 
públicas e privadas, à moda do direito tributário e do direito penal, 
ficam minudenciadas na lei, o bom atendimento da população restará 
prejudicado. Se, nas searas penal e tributária, é de se exigir maior 
grau de concretização legislativa, até porque ali predomina a 
finalidade de impor restrições à esfera jurídica particular, a situação é 
bem diversa no que tange à legislação administrativa, especialmente 
aquela que tem por fim balizar a ação do agente público, 
instrumentalizando-o na prestação de benefícios à sociedade. 
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Em casos como o que se examina, somente o núcleo da 

providência impositiva há de constar da lei, até para que se resguarde 
o princípio da legalidade. Compete ao legislador dar tratamento mais 
genérico à matéria, tal como previsto na legislação estadual em vigor, 
cabendo ao Executivo, por meio dos instrumentos competentes, 
detalhar e facilitar a aplicação dos comandos legislativos. Trata-se, 
pois, de uma questão de eficiência administrativa e, em conseqüência 
disso, também de se respeitar o princípio da independência e 
harmonia dos Poderes, inserto no art. 2° da Constituição da 
República. Como a competência para detalhar programas de 
educação tributária deve ficar por conta do Executivo, se o Legislativo 
adentrar este campo, estará usurpando, contra a Constituição, 
prerrogativas de outro Poder. O que não se pode dizer com relação à 
campanha Sua Nota Vale um Espetáculo, prevista no art. 3° da 
proposição. Campanhas como essa não podem ser consideradas 
mero desdobramento do programa de educação tributária, haja vista a 
repercussão e a envergadura da medida, o que torna necessária a 
sua previsão em lei. 

Basta ver, nesse sentido, que o citado art. 3° cria para os cidadãos o 
direito de entrar gratuitamente em eventos artístico-culturais 
promovidos pelo Estado, desde que troquem notas fiscais por 
ingressos. Esse tipo de permuta repercute, diretamente, nos custos de 
tais eventos. O Executivo, portanto, terá de remanejar seus recursos, 
a fim de atender ao disposto na proposição. E isso deve ser feito por 
lei, pois as normas que versam sobre o manejo de recursos públicos 
seguem um princípio de legalidade restrita, sobretudo para que se 
garanta maior controle da correspondente ação administrativa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 222/2003 na forma do seguinte 
Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Cria campanha de incentivo à arrecadação de ICMS. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criada a campanha Sua Nota Vale um Espetáculo, com 

o objetivo de incentivar o consumidor a trocar notas e cupons fiscais 
por ingressos em espetáculos artístico-culturais promovidos pelo 
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Estado. 

Parágrafo único - A campanha prevista no "caput" deste artigo será 
regulamentada por meio de decreto do Poder Executivo. 

Art. 2° - A campanha Sua Nota Vale um Espetáculo será realizada 
pelos órgãos oficiais gerenciadores da cultura no Estado. 

Art. 3° - O Poder Executivo, após regulamentada a lei, dará ampla 
divulgação à campanha em todo o Estado. 

Art. 4°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 279/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

·- De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei no 
279/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 
1.139/2000, "dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial de 
serviço e dá outras providências". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/3/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública. Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe dispõe sobre a utilização de veículo 

automotor oficial pertencente às administrações públicas direta e 
indireta do Estado, enumerando as situações em que ela é vedada. 

O projeto prevê, ainda, situações especiais, em que os veículos 
poderão ser utilizados mediante autorização específica e estabelece 
as sanções a serem aplicadas aos responsáveis pela infração, assim 
como os procedimentos necessários. 

Primeiramente, há que se destacar que o projeto, ao regulamentar a 
utilização de um bem público, embasada na finalidade pública dos 
atos administrativos, vai ao encontro dos princípios constitucionais 
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que norteiam a atividade da administração, buscando atender 
especialmente ao princípio da moralidade. O uso de veículo oficial o 
qual não seja amparado pelo interesse público configura imoralidade 
administrativa, que deve ser repudiada. 

Tal matéria está disciplinada nos Decretos n°s 42.569, de 2002, 
22.817, de 1983 e 10.450, de 1967, não tendo sido objeto de lei 
estadual. Cumpre a esta Casa analisá-la e discipliná-la de forma 
precisa, buscando incluir no ordenamento jurídico uma norma que 
discipline, genericamente, a utilização de veículo oficial no âmbito de 
todos os Poderes da administração estadual, respeitando a 
especificidade e a necessidade dos diversos serviços prestados pelo 
Estado. 

No tocante à competência para tratar da matéria, vê-se que o projeto 
atende aos preceitos constitucionais, uma vez que seu conteúdo se 
insere no âmbito da competência do Estado federado, tendo em vista 
a autonomia administrativa deste. Ademais, o art. 61 da Constituição 
do Estado prevê que cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do 
Governador do Estado, dispor sobre os bens de domínio público. 
Quanto à iniciativa legislativa, não encontramos óbice à deflagração 
de projeto que trata da utilização de bem público. Entretanto, 
constatamos haver uma inconstitucionalidade no dispositivo que trata 
da aplicação de penalidades ao servidor público que utilizar 
indevidamente veículo oficial de serviço, uma vez que o projeto 
remete a decreto a aplicação da sanção. A matéria tem cunho 
estatutário, devendo ser objeto de lei complementar, como prevê a 
Constituição do Estado. A Lei no 869, de 1952, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, prevê, em seu art. 246, 
inciso VI, pena de suspensão em caso de requisição irregular de 
transporte. Como tal norma tem "status" de lei complementar, somente 
poderá ser alterada por outra da mesma hierarquia, e não por lei 
ordinária, como é o caso do projeto em tela. Dessa forma, 
entendemos que a penalização de servidor público deve obedecer ao 
disposto no referido Estatuto, que, além de prever pena para tal 
infração, disciplina o processo administrativo a ser observado, assim 
como a competência para a aplicação de penalidade. É importante 
esclarecer, ainda, que, embora o projeto cuide de instituir unicamente 
penalidade administrativa, a aplicação desta não ilide a imposição de 
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pena no âmbito dos direitos civil e penal. 

Registre-se que o projeto não estabelece penalidade para o agente 
político que utilizar indevidamente veículo oficial; consideramos, 
contudo, oportuna, a falta de tal previsão, uma vez que a conduta do 
agente político, se pautada pelo desrespeito ao princípio da 
moralidade administrativa, enquadra-se nos denominados atos de 
improbidade, previstos na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 
8.429, de 1992), bem como na Lei no 1.079, de 1950, que define os 
crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de 
julgamento. Ressalte-se, ainda, que os agentes políticos têm a 
prerrogativa do foro privilegiado de julgamento no caso de incorrerem 
em crime comum ou de responsabilidade, o que reforça a tese de que 
a punição destes deve se ater às leis federais vigentes. Propomos, 
assim, que, quando a infração for cometida por agente político, seja o 
fato comunicado à Assembléia Legislativa, para que esta, nos termos 
do art. 62, inciso XIV, da Constituição Estadual, exerça sua 
competência privativa de processar e julgar o Governador e o Vice-
Governador do Estado nos crimes de responsabilidade e Secretário 
de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles, 
bem como ao Ministério Público, para as providências cabíveis. 

É preciso, ainda, destacar que o projeto, ao enumerar taxativa e 
detalhadamente, as situações em que é proibida a utilização de 
veículo oficial de serviço, entra na seara da discricionariedade do uso 
de tais veículos pela administração, em razão da especificidade do 
serviço a ser prestado. Nesse ponto, o projeto de lei deve ser 
modificado, de modo que a previsão do uso de veículo oficial de 
serviço seja compatível com a natureza e as necessidades do serviço 
a ser prestado. 

Assim, visando a adequar a matéria aos preceitos legais e 
constitucionais e à técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo no 
1, que, além de corrigir as irregularidades acima apontadas, 
acrescenta dispositivos que aperfeiçoam o projeto. Entre estes, o que 
determina que o veículo oficial de serviço pertencente a órgão ou 
entidade da administração direta ou indireta trará estampados a 
logomarca do Estado e o nome da instituição a que estiver vinculado, 
de forma a possibilitar sua imediata identificação. Incluímos, ainda, a 
vedação do uso de placa não oficial em veículo oficial, bem como o de 
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placa oficial em veículo particular, salvo sé, pela natureza sigilosa 
do serviço ou por segurança, o titular do órgão a que pertencer o 
veículo autorizar o seu uso. Entendemos que tais previsões conferem 
maior efetividade à pretensão do projeto, uma vez que facilitam a 
fiscalização por parte de qualquer cidadão. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 279/2003 na forma do seguinte 
Substitutivo no 1 . 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial por órgão ou 

entidade das administrações públicas direta e indireta do Estado e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os veículos oficiais destinam-se exclusivamente ao serviço 

público e classificam-se em: 
I - veículo oficial de representação, destinado ao uso pelo agente 

público que tenha obrigação de representação oficial pela natureza do 
cargo ou da função; 

11 - veículo oficial de serviço, destinado ao uso pelo agente público 
que tenha necessidade de afastar-se da sede do serviço pela 
natureza do cargo ou da função. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se veículo 
oficial o veículo automotor terrestre, aéreo to? a embarcação 
pertencente a órgão ou entidade da administraçc.1J pública direta ou 
indireta ou a seu serviço, bem como o veículo de propriedade de 
órgão federal ou municipal que, em decorrência de acordo ou 
convênio, esteja a serviço do Estado. 

Art. 2° - É vedado ao agente público utilizar, em caráter particular, 
veículo oficial para transporte próprio, de seus pertences ou de seus 
familiares. 

Art. 3° - É vedado o uso de placas não oficiais em veículos oficiais, 
bem como o de placas oficiais em veículos particulares, salvo se, pela 
natureza sigilosa do serviço ou pqr motivo de segurança, o titular do 
órgão a que pertencer o veículo autorizar esse uso. 

Art. 4° - O veículo oficial de serviço pertencente a órgão ou entidade 
da administração pública direta ou indireta trará estampados a 
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Parágrafo único - O Estado terá cento e oitenta dias contados da 
data de publicação desta lei para atender ao disposto no "caput" deste 
artigo. 

Art. 5° - Serão objeto de controle pelo Estado o desempenho e o 
custo operacional dos veículos oficiais. 

Art. 6° - A utilização de veículo oficial de serviço fica condicionada à 
emissão de ordem de circulação específica pela autoridade 
responsável por seu uso, na qual constará: 

I - o órgão ao qual serve o veículo e sua localização; 
11 - o dia e o horário em que é permitida a circulação do veículo; 
111 - a autorização emitida pelo titular do órgão a que pertencer o 

veículo para sua utilização especial, quando for o caso. 
Art. 7° - A qualquer pessoa é facultado denunciar o uso indevido de 

veículo pertencente ao serviço público estadual. 
Art. 8° - Fica o agente policial autorizado a apreender veículo oficial 

utilizado indevidamente. 
Parágrafo único - O veículo apreendido será encaminhado ao órgão 

competente para apuração de irregularidades, atribuição de 
responsabilidades e aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

Art. 9° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator, 
quando se tratar de servidor público, às penalidades previstas no 
inciso VI do art. 246 da Lei no 869, de 1952, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. 

§ 1 o - Responderão pelas infrações previstas nesta lei o agente 
público que utilizar o veículo e o que indevidamente autorizar seu uso. 

§ 2o - Quando a infração envolver agente político, o fato será 
informado à Assembléia Legislativa, para que sejam tomadas as 
providências cabíveis, nos termos do art. 62, XIV, da Constituição do 
Estado. 

§ 3o - A autoridade que tiver ciência da ocorrência de irregularidade 
prevista nesta lei promoverá a sua apuração imediata e, quando o ato 
configurar improbidade ou crime, dará conhecimento do fato ao 
Ministério Público. 

Art. 1 O - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 
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Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente- Durval Ângelo, relator- Paulo 

Piau - Gilberto Abramo - Ermano Batista - Gustavo Valadares -
Leonardo Moreira. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 297/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 297/2003, originado do Projeto de Lei no 

1.464/2001, dispõe sobre a divulgação de dados sobre veículos e dá 
outras providências. 

A proposição foi desarquivada a requerimento do Deputado Dinis 
Pinheiro e distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto 
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
conforme o disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame objetiva disciplinar os procedimentos de 

registro de veículos bem como o julgamento de infrações de trânsito. 
Contudo a proposição esbarra em óbices jurídico-constitucionais 
intransponíveis, conforme buscaremos demonstrar. 

O art. 22, inciso XI, da Constituição da República estabelece a 
competência privativa da União para legislar sobre trânsito e 
transporte. Em cumprimento a esse dispositivo constitucional, foi 
editada a Lei no 9.503, de 1997, que contém o Código de Trânsito 
Brasileiro. 

O art. 2° do projeto, a despeito dos precisos termos do referido 
dispositivo constitucional, invade o domínio normativo privativo da 
União, ao dispor que "gozam da presunção 'juris tantum', por estado 
de necessidade, na análise de infração de trânsito, independente de 
recurso voluntário, os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e 
as ambulâncias". A par de invadir competência legislativa da União, o 
referido dispositivo é destituído de conteúdo inovador, pois o Código 
de Trânsito Brasileiro já traz, em seu art. 29, inciso VIl, disposição 
expressa acerca dos veículos a que alude o art. 2° da proposição. Eis 
os termos desse comando normativo: 
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VIl - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os 
de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito gozam de livre 
circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência 
e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de 
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente( ... )". 

Portanto, o art. 2° da proposição, além de inconstitucional por 
invasão de seara privativa da União, é antijurídico por não aportar 
conteúdo normativo inovador no ordenamento jurídico. Outrossim, o 
parágrafo único do referido dispositivo estabelece que "gozam da 
mesma presunção aludida no 'caput', independentemente de recurso, 
os veículos furtados, roubados ou extorquidos, desde a data de 
comunicação do fato até a do efetivo retorno à normalidade da posse 
ao proprietário". Ora, é óbvio que o ordenamento vigente não autoriza 
que se cobrem do proprietário multas decorrentes de infrações de 
trânsito cometidas pelo delinqüente que estava na posse indevida do 
veículo, sobretudo à vista do registro da ocorrência do furto do 
veículo. Se tal fato tem ocorrido na prática, trata-se de uma conduta 
administrativa desvirtuada, a qual deve ser equacionada 
administrativamente, e não pela via normativa, pela edição de um ato 
legal que elimine uma prática distorcida. 

O art. 3°, por sua vez, estabelece que "a existência de multas 
vincendas ou sob recurso não impede a alienação do veículo". Nesta 
determinação há ofensa direta à norma constante do Código de 
Trânsito Brasileiro que veda a alienação de veículos em relação aos 
quais existam débitos de multa não quitados. Em razão disso, fica 
prejudicado o disposto no parágrafo único desse dispositivo, segundo 
o qual, na hipótese prevista no "caput" do artigo, o adquirente 
declarará ciência da existência de multa e assumirá a obrigação se 
vencer a multa ou se não for conhecido ou provido o recurso. Ainda 
que se fizesse abstração da aludida prejudicialidade, cumpre dizer 
que tal preceito disciplina relações entre particulares, criando, quanto 
a estes, direitos e obrigações recíprocos, o que é matéria de natureza 
civil, e, portanto, da exclusiva alçada da União, segundo o art. 22, 
inciso I, da Constituição Federal. 
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Restaria, por fim, o art. 1 o do projeto, o qual estabelece dados 

sobre veículos a serem obrigatoriamente divulgados pelo órgão 
estadual de trânsito. Julgamos impróprio promover todo o processo de 
elaboração legislativa para editar norma disciplinando algo que já se 
insere no campo discricionário da administração, podendo, pois, ser 
decidido no âmbito interno do órgão responsável pela identificação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 297/2003. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Paulo Piau - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 305/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 305/2003, da Deputada Ana Maria, altera 
dispositivos da Lei no 11.393, de 6/1/94, com alterações posteriores da 
Lei no 12.281, de 31/8/96, que cria o Fundo de Incentivo à 
Industrialização - FINO - e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/3/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo, 
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, a 
constitucionalidade e a legalidade da proposição. 

Fundamentação 
O projeto pretende alterar os incisos I e IV do art. 6° da Lei no 

11.393, de 1994, e tem como objetivo central propiciar condições de 
financiamento mais benéficas para empresas situadas em municípios 
da região Norte do Estado. 

O citado inciso I já havia sido alterado pela Lei no 12.281, de 1996. A 
redação em vigor dispõe que os financiamentos obtidos com recursos 
do fundo exigirão, entre outras coisas, "contrapartida ·de recursos do 
beneficiário, financeiros ou não, de, no mínimo, 10% (dez por cento) 
do total de investimentos fixos;". 

A redação proposta no projeto resgata o texto original da lei, 
acrescentando como destinatários do inciso I os municípios da região 
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Norte do Estado. Assim, a contrapartida a ser exigida passaria a se 
dar nos seguintes termos: 

"Art. 6°- .......................................................... . 
I - para financiamentos de inversões fixas será exigida do 

beneficiário contrapartida de 10% (dez por cento) do investimento, no 
caso de empresa localizada em municípios dos vales do 
Jequitinhonha, São Mateus, Mucuri e da região Norte, e de 20% (vinte 
por cento) do investimento, no caso de empresa localizada em outra 
região do Estado". (Grifo nosso.) 

Assim, apenas em se tratando de inversão fixa, voltaria a ser exigida 
contrapartida no valor fechado de 1 0%. Esta regra, ademais, passa a 
se aplicar somente a determinados municípios, entre os quais os da 
região Norte. Para os demais municípios mineiros, a contrapartida 
ficaria, segundo a redação inicial do inciso I do art. 6°, em 20% do 
investimento. 

Quanto à mudança proposta no inciso IV, tem-se, mais uma vez, 
apenas a inclusão dos municípios da região Norte como destinatários 
da regra. O mencionado inciso passaria a ter a seguinte redação: 

"Art. 6°- ........................................................ .. 
IV - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelo Poder 

Executivo, garantindo-se às empresas localizadas nos vales do 
Jequitinhonha, São Mateus, Mucuri e da região Norte um reajuste de, 
no máximo, 60% (sessenta por cento) do menor reajuste adotado em 
outras regiões do Estado". (Grifo nosso.) 

Do ponto de vista jurídico, constata-se que o projeto não contém 
vício de iniciativa, à luz do que dispõe o art. 66 da Constituição 
Estadual. Além do mais, à vista do inciso I do art. 24 da Constituição 
da República, a matéria se insere entre aquelas de competência 
suplementar do Estado, já que tem a ver com o incentivo ao 
desenvolvimento econômico regional, assunto próprio do direito 
econômico. 

Nesse sentido, o legislador está ajustando e limitando o campo de 
abrangência de regras de fomento à iniciativa privada direcionadas, de 
forma clara, ao desenvolvimento econômico de regiões mineiras. 
Indiscutível, portanto, a competência estadual na matéria. 

Quanto aos aspectos de mérito, certamente a Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio haverá de se pronunciar com a profundidade 
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desejada, pois é o órgão que detém a competência regimental para 
tratar do tema. 

Ainda assim, vale mencionar aspectos jurídicos que apresentam 
ponto de contato com o exame de mérito, com a advertência de que o 
esclarecimento definitivo da questão ficará por conta da competente 
comissão. 

Em relação à nova proposta de redação do inciso I, verifica-se uma 
limitação na discricionariedade do administrador. Se, pela redação 
atual, a contrapartida, em qualquer situação, é de, no mínimo, 10%, 
voltariam, a partir de agora, a existir balizas mais claras na lei, já que 
os percentuais passariam a ser fixos. Isso pode parecer salutar, na 
medida em que se ampliam Os mecanismos de controle da ação 
administrativa, sobretudo em matérias que envolvem o dispêndio de 
recursos públicos. 

A diferenciação de percentuais de contrapartida, 1 O% ou 20%, 
conforme a localização do município, não parece contrariar o princípio 
constitucional da igualdade. Os vales do Jequitinhonha, de São 
Mateus e do Mucuri, bem como os demais municípios da região Norte 
situam-se em áreas notoriamente carentes de recursos naturais e 
financeiros, afigurando-se bastante razoável que recebam tratamento 
distinto. Afinal, desigualar os desiguais é a forma mais justa de se 
praticar a isonomia. 

Este último argumento, aliás, também é válido para a proposta de 
nova redação do inciso IV do art. 6° da referida lei. A região Norte 
passaria, assim como os vales do Jequitinhonha, do Mucuri e de São 
Mateus, a ser beneficiária de um reajuste mais modesto do 
financiamento, fixado em, no máximo, 60% do menor reajuste adotado 
pelo Executivo em outras regiões do Estado. Não custa lembrar que, 
entre outros, são objetivos fundamentais da República, nos termos do 
art. 3° da Constituição de 1988, erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 305/2003. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gilberto Abramo - Paulo Piau - Gustavo Valadares. 
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PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 342/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório _ 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Alberto Bejani, tem o 
objetivo de alterar a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a 
legislação tributária do Estado. 

Proposição de idêntico teor tramitou na legislatura passada sob a 
forma do Projeto de Lei no 1 .523/2001 , que foi desarquivado por 
decisão da Presidência, em virtude de requerimento do autor. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/3/2003, vem o projeto a 
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, de constitucionalidade e de legalidade, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta em análise pretende acrescentar dispositivo ao art. 53 da 

Lei no 6.763, de modo a estabelecer critério para aplicação das multas 
pecuniárias impostas pela autoridade fazendária, tomando-se como 
limite máximo da penalidade o percentual correspondente a 10% do 
valor do estoque da empresa autuada. 

Ao justificar a iniciativa, o autor busca argumentos no Código de 
Defesa do Contribuinte, Lei n° 13.515, de 7/4/2000, cujo art. 21 
considera abusiva a aplicação de penalidade administrativa que seja 
excessivamente onerosa para o contribuinte, ultrapasse sua 
capacidade econômica e financeira e reduza sua competitividade no 
seu ramo de atividade. 

Embora seja razoável a estipulação de parâmetros para aplicação 
das penalidades administrativas, de modo a não convertê-las em 
verdadeiro confisco, o que afronta sobremaneira o texto constitucional, 
não vemos a possibilidade de tramitação do projeto, pelos argumentos 
a seguir delineados. 

As multas aplicadas pelo fisco constituem receitas e estão previstas 
na Lei no 14.595, de 22/1/2003, que estima as receitas e fixa as 
despesas do orçamento fiscal do Estado e do Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício 
de 2003. 

A alteração proposta, em que pese à previsão dos efeitos da lei no 
primeiro dia do exercício financeiro subseqüente ao ano da sua 
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publicação, provoca impacto no fluxo de caixa do Estado portanto, 
depara com óbices de natureza legal em face das disposições 
constantes na Lei Complementar no 101, de 4/5/2000. 

O mencionado diploma legal estabelece parâmetros para a 
formulação de propostas desta natureza, o que se infere da 
disposição constante no art. 14, a seguir transcrito: 

"Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário - financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 
uma das seguintes condições: 

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada 
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de 
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

11 - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição". 

Não se pode afastar, ainda, o argumento de que o estabelecimento 
de penalidades por descumprimento da legislação tributária, tomando-
se como parâmetro o valor do estoque da empresa do contribuinte, 
pode tornar-se inexeqüível. 

Nos dias atuais muitos fornecedores nem sequer possuem estoque 
de mercadorias, pois lidam com a prestação de serviços ou mesmo 
com programas de informática, que se constituem em bens imateriais. 

Observa-se que o projeto não atende às condições impostas pela 
legislação aplicável à espécie, o que nos leva a opinar 
desfavoravelmente à sua tramitação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 342/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gilberto Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 421/2003 
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Relatório 
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O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Pinduca Ferreira, 
resultante do desarquivamento do ex-Projeto de Lei no 1.597/2001, 
pretende autorizar a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, 
incidente sobre os produtos que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos 
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise pretende autorizar a isenção do pagamento 

do ICMS incidente sobre as operações com equipamentos que 
transformam energia solar em energia elétrica, equipamentos que 
transformam energia eólica em energia elétrica e geradores de 
energia. 

A medida proposta, segundo consta na justificação do projeto, 
pretende incentivar a utilização da energia alternativa, aproveitando a 
grande incidência dos ventos e dos raios solares em nosso Estado. 

Denota-se uma perfeita consonância da proposta com a política de 
racionamento de energia a que foram submetidos os consumidores 
brasileiros nos últimos anos. 

Embora o incremento na utilização de catalisadores de energia solar 
e das usinas eólicas seja do interesse de toda a sociedade, pois 
contribui, até mesmo, para a consecução da política de preservação 
do meio ambiente, a proposta encontra óbices de natureza 
constitucional, conforme veremos mais adiante. 

A implementação das medidas propostas por meio de incentivo 
fiscal com base no ICMS impõe a necessidade da convergência dos 
interesses de todas as unidades da Federação e do Distrito Federal, 
que tomam decisões dessa natureza no âmbito do Conselho Nacional 
de Política Fazendária. Isso pelo fato de estar em vigor a Lei 
Complementar no 24, de 7/1/75, em razão do disposto no art. 34, § 8°, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta da 
República. 
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Nos termos da mencionada lei complementar, a isenção, a 

redução da base de cálculo, a devolução total ou parcial do tributo ou 
a concessão de quaisquer outros incentivos ou favores. fiscais, 
concedidos com base no ICMS, dos quais resulte redução ou 
eliminação, direta ou indireta, do ônus, são medidas que devem ser 
implementadas por meio dos convênios celebrados entre os Estados e 
o Distrito Federal. 

Observa-se, por outro lado, que a adoção da medida proposta 
enfrenta obstáculos, também, na Lei Complementar no 101, de 
4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que condiciona a 
formulação de proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
aos estudos relativos à estimativa do impacto orçamentário no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. 

Deveria a proposta, ainda, para estar em consonância com a citada 
lei complementar, vir acompanhada de medidas de compensação 
para a perda de receita ou da demonstração, pelo proponente, de que 
a renúncia tenha sido considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária. 

Desse modo, não pode o Estado abrir mão de receita tributária, 
conforme pretendido, sob pena de comprometimento das metas de 
resultados fiscais previstas no anexo da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 421/2003. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gilberto Abramo- Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 477/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Antônio Genaro, tem como 
objetivo impor limitações ao repasse de informações por parte dos 
bancos de dados e cadastro de consumidores e dar outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003, foi o projeto 
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distribuído a esta Comissão para recebér parecer quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, 
c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em estudo visa a limitar o repasse, por parte dos 

bancos de dados de caráter público, de informações acerca de 
consultas relativas a consumidores interessados em obter crédito no 
mercado. 

A matéria de que trata o projeto em estudo diz respeito à relação de 
consumo, inserida, portanto, no campo da legislação concorrente do 
Estado Federado (art. 23 da Constituição da República). Não há, na 
legislação federal aplicável à espécie, nenhum dispositivo que entre 
em conflito com o texto do projeto ora analisado, o que legitima a ação 
do Estado de editar norma que regulamente, também, matéria por via 
da denominada competência residual. Mesmo diante das inúmeras 
limitações previstas no art. 43 da Lei Federal no 9.078, de 11/9/90 
(Código de Proteção e Defesa do Consumidor), ainda há uma lacuna 
a ser preenchida pelas legislações estaduais. 

Infere-se do projeto em análise que o consumidor tem sido 
prejudicado ao adquirir bens ou obter financiamentos em diferentes 
empresas, pelo fato de cada aquisição ou empréstimo gerar consultas, 
pelas credoras, aos serviços de proteção ao crédito. Quando se atinge 
determinado número de consultas sobre o consumidor, seu nome 
acaba sendo "negativado" pelos bancos de ~\dos, o que tem 
ocasionado a negação de crédito por parte das empresas a 
consumidores em cujo cadastro não consta nenhuma restrição. 

Entretanto, apesar do relevante alcance social do projeto, há 
i!lcorreções no seu texto, razão pela qual apresentamos, na conclusão 
deste parecer, o Substitutivo no 1, com o objetivo de aprimorar 
tecnicamente a proposição. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 477/2003 na 
forma do seguinte Substitutivo no 1 .. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre o repasse de informação pelos sistemas de proteção 

ao crédito. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É vedado aos sistemas de proteção ao crédito fornecer, a 

seus associados, informação sobre o número de consultas realizadas 
por fornecedores relativas a consumidores que não tenham restrição 
de crédito. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se sistemas 
de proteção ao crédito os bancos de dados e cadastros relativos a 
consumidores, nos termos do art. 43 da Lei Federal no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às 
penalidades previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 
1990. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Ângelo, relator -

Ermano Batista- Paulo Piau- Gustavo Valadares- Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 512/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 512/2003, de autoria do Deputado Chico Rafael, 
originário do Projeto de Lei no 2.385/2002, altera a redação do inciso 11 
do art. 1 O da Lei n° 13.437, de 30/12/99. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003, foi o projeto 
encaminhado a esta Comissão para receber parecer sobre sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição pretende alterar o inciso li do art. 1 O da Lei no 13.437, 

de 30/12/99, que dispõe sobre o Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes. 

De modo geral, o texto normativo em referência assegura às 
pequenas e às microempresas tratamentos administrativo, tributário, 
creditício e . de desenvolvimento empresarial diferenciado e 
simplificado. E objetivo do Micro Geraes estimular a produção de bens 
e a geração de emprego e, com isso, impulsionar o desenvolvimento 
econômico em Minas. Outro dado importante é que esse programa do 
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O citado art. 1 O da lei estabelece o tipo de empresa que fica 
excluída do regime tributário-administrativo aqui comentado. Segundo 
o inciso 11 do referido artigo - alvo do projeto em tela -, não se pode 
beneficiar do Micro Geraes a empresa que tenha sido desmembrada 
ou que resulte do desmembramento de outra empresa ou da 
transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em empresa 
autônoma, salvo se qualquer desses fatos tiver ocorrido até 31/12/96. 

Na proposta agora em discussão, tenciona-se ampliar em mais 
quatro anos o prazo acima mencionado: Desse modo, a empresa que 
tenha sido desmembrada ou que resulte do desmembramento de 
outra empresa ou da transmutação de qualquer de seus 
estabelecimentos em empresa autônoma terá direito aos benefícios 
do Micro Geraes, desde que algum desses fatos tenha ocorrido até 
31/12/2000. Aumenta-se o universo de beneficiários do regime de 
incentivo ao desenvolvimento econômico postulado na Lei n° 13.437, 
de 1999. 

Embora o mérito da proposta envolva análise técnica bastante 
específica, o que certamente ocorrerá no âmbito da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, pode-se antever que, com 
relação aos aspectos jurídico-financeiros, o projeto apenas dilata o 
prazo para o não-enquadramento na regra proibitiva do art. 1 O da lei 
do Micro Geraes, medida de pequena monta, perfeitamente 
compatível com a ordem jurídica em vigor. 

Ademais, o projeto não ofende a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Afinal, é clara a compatibilidade de seus comandos com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias- LDO- do ano em curso. A atual LDO, Lei no 
14.371, de 2002, preocupou-se com o aprimoramento e a 
simplificação do sistema tributário-administrativo aplicável às 
pequenas empresas e às microempresas, como se depreende do 
inciso VIl do art. 33, além de prever, no §2° do art. 34, ajuda financeira 
do BDMG para a realização de atividades econômicas desenvolvidas 
no setor agropecuário. Além do mais, muitas empresas, com a 
possibilidade de se incluírem no programa, deverão sair da 
informalidade, o que afeta positivamente a arrecadação do Estado. 

Observa-se, ainda, que o projeto está em fina sintonia com os mais 
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elevados propósitos da Constituição da República. Basta ver que o 
inciso IX do art. 170 estabelece, como princípio da ordem econômica, 
tratamento que favoreça as empresas de pequeno porte constituídas 
segundo as leis brasileiras que tenham sua sede e administração no 
País. 

No que se refere aos limites jurídico-formais, a iniciativa da matéria é 
facultada ao parlamentar, sendo incontrastável a competência 
estadual para discipliná-la. As exigências constitucionais do processo 
legislativo estão sendo devidamente respeitadas. 

Resta, no entanto, reparar pequena omissão do projeto, com vistas 
a gerar maior segurança e certeza na sua aplicação. Trata-se de fixar 
as cláusulas de vigência e revogação, razão pela qual apresentamos 
as Emendas nos 1 e 2. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 512/2003 com as seguintes 
Emendas nos 1 e 2. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 2°: 
"Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.". 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 3°: 
"Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.". 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. ,_ 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Erma1.:J Batista, relator -

Paulo Piau - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 536/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre o registro de informações de veículos 
sinistrados e dá outras providências. 

A matéria foi publicada em 5/4/2003 e distribuída a esta Comissão 
para receber parecer quanto a SU? juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
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A proposição em análise obriga a Polícia Militar a descrever, no 

boletim de ocorrência lavrado em decorrência de acidente de trânsito, 
as partes visíveis dos veículos automotores que forem danificadas em 
razão de acidente. Esse boletim, bem como fotos das partes 
danificadas dos veículos, deverá ser encaminhado ao DETRAN. Ainda 
segundo o projeto, o Departamento Estadual de Trânsito deverá criar 
um arquivo com as informações encaminhadas pela Polícia Militar, 
classificando os danos sofridos pelos veículos como: pequena monta, 
média monta e grande monta. Por fim, o DETRAN fará constar no 
Certificado de Registro de Veículos - CRV -, no campo destinado às 
observações, a inscrição "veículo sinistrado", quando este já houver 
sofrido danos considerados de grande monta. 

A legislação sobre trânsito é de competência privativa da União, nos 
termos do art. 22, XI, da Constituição da República. O Código 
Nacional de Trânsito, consubstanciado na Lei Federal n° 9.503, de 
1987, atribui ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN - a 
competência para estabelecer as normas regulamentares contidas no 
Código e as diretrizes da política nacional de trânsito. Cabe, ainda, ao 
CONTRAN normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, a 
habilitação, a expedição de documentos de condutores, o registro e o 
licenciamento de veículos. Segundo o art. 19 do referido Código, 
compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União estabelecer 
modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de 
acidentes de trânsito e as estatísticas do trânsito. Ainda de acordo 
com o art. 121, registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de 
Registro de Veículo - CRV -, de acordo com os modelos e as 
especificações estabelecidos pelo CONTRAN, contendo as 
características e condições de invulnerabilidade à falsificação e à 
adulteração. 

Examinando-se os dispositivos citados, verifica-se que toda a 
regulamentação sobre a confecção dos boletins de ocorrência de 
acidentes de trânsito e o conteúdo do CRV são de competência do 
CONTRAN, não podendo os Estados inovar em relação a essa 
matéria. Podem, no entanto, cumprir e fazer cumprir a legislação e as 
normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições, segundo 
determina o art. 22, I, do Código de Trânsito Brasileiro. Depreende-se 
que a competência dos Estados e do Distrito Federal, no que se refere 
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Além disso, todo o conteúdo da proposição em análise já se 
encontra normatizado pelo CONTRAN. O art. 9° da Resolução no 25, 
de 1998, estabelece que, por ocasião do acidente de trânsito, os 
órgãos fiscalizadores deverão especificar, no Boletim de Ocorrência 
de Trânsito - BOAT -, a situação do veículo envolvido em uma das 
seguintes categorias: danos de pequena monta, danos de média 
monta, danos de grande monta ou perda total, ocorrendo esta última 
hipótese quando o veículo for sinistrado com laudo de perda total. O 
art. 1 O da mesma resolução determina que, "em caso de danos de 
média e grande monta, o órgão fiscalizador responsável pela 
ocorrência deverá comunicar o fato ao órgão executivo de trânsito dos 
Estados ou do Distrito Federal, onde o veículo for licenciado para que 
seja providenciado o bloqueio no cadastro do veículo". Em caso de 
danos de média monta, determina o parágrafo único do art. 1 O que "o 
veículo só poderá retornar a circulação, após a emissão do Certificado 
de Segurança Veicular- CSV -, emitido por entidade credenciada pelo 
INMETRO". 

A Resolução n° 11 , de 1998, por sua vez, dispõe ser obrigatória a 
baixa do registro de veículos sempre que este for retirado de 
circulação na hipótese de sinistro com laudo de perda total. Efetuada 
a baixa, o veículo não poderá voltar à circulação. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 536/2003. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira , Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 539/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o Projeto de Lei no 
539/2003 dispõe sobre a elaboração de planos de manejo florestal 
simplificados. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/4/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente 
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e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para receber parecer. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, cumpre-nos 
examinar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto em exame estabelece que os proprietários rurais, cujas 

propriedades tenham até 150ha e mais de 50% de sua superfície 
coberta de vegetação submetida a regimes de preservação 
permanente e reserva legal, poderão apresentar plano de manejo 
florestal simplificado, elaborado por profissional habilitado, segundo 
orientação técnica do órgão de meio ambiente competente. 
Estabelece, outrossim, a gratuidade da assistência técnica pelo 
Estado, direta ou indiretamente por meio de empresa pública, para a 
elaboração do plano para os proprietários rurais de áreas de até 50ha. 

A Constituição Federal estabelece no art. 24, VI, que cabe à União, 
aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 
matéria ambiental, notadamente sobre florestas. No âmbito dessa 
legislação, cabe à União ditar as normas gerais sobre o assunto e aos 
Estados suplementá-las para atender a suas peculiaridades. 

O Código Florestal - Lei Federal no 4.771, de 1965, alterada por 
medida provisória - atribui o exercício do poder de polícia ao poder 
público estadual para fins de supressão de mata em áreas de 
preservação permanente, reserva legal e outras; para o 
estabelecimento da localização da reserva legal e para a aprovação 
de planos de manejo florestal. 

Por sua vez, o art. 248, XIII, da Constituição do Estado, prevê a 
assistência técnica e extensão rural, com atendimento gratuito aos 
pequenos produtores rurais e suas formas associativas e aos 
beneficiários de projeto de reforma agrária, nos termos da lei. 

Pequeno proprietário, para fins da legislação florestal, é aquele cuja 
propriedade possui área de até 50ha, quando localizada no Polígono 
da Seca, e de até 30ha noutra localidade. Esse parâmetro, contudo, 
foi fixado para fins de cômputo das áreas de preservação permanente 
com vistas ao cálculo da área de reserva legal. Portanto, a fixação de 
outros valores para determinação da assistência gratuita no tocante 
ao plano de manejo florestal simplificado insere-se noutro contexto, 
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vale dizer, no âmbito da política rural. Evidentemente, que os 
parâmetros acima mencionados servem como orientação ao Estado 
para dispensar tratamento diferenciado àqueles produtores e 
posseiros rurais. Mas, repita-se, eles não vinculam a legislação 
estadual de meio ambiente. 

Na verdade, o plano de manejo florestal simplificado para as 
hipóteses mencionadas no projeto atende reivindicação do setor 
agropecuário. Nas discussões ocorridas nesta Casa por ocasião da 
elaboração da atual lei de proteção à biodiversidade e de política 
florestal em vigor, os produtores e posseiros rurais, além de outros 
segmentos diretamente envolvidos com a questão, reclamavam um 
tratamento diferenciado por parte do IEF para as pequenas e médias 
propriedades no tocante ao aproveitamento do solo para fins 
alternativos. Como se sabe, o plano de manejo florestal é um 
documento complexo e caro, elaborado por técnico legalmente 
habilitado. Assim, é preciso criar um mecanismo alternativo para 
permitir a tais produtores explorarem economicamente suas terras, 
sem prejuízo para o meio ambiente. 

Por fim, a iniciativa legislativa está amparada no "caput" do art. 65 
da Constituição do Estado. 

Para adequar o "caput" do art. 1 o à técnica legislativa, 
apresentamos, ao.final, a Emenda n° 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 539/2003 com a 
seguinte Emenda no 1. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O proprietário ou posseiro rural cuja propriedade ou posse 

tenha até 150ha (cento e cinqüenta hectares) com mais de 50% 
(cinqüenta por cento) da área coberta de vegetação submetida a 
regimes de preservação permanente e reserva legal poderá 
apresentar no órgão competente plano de manejo florestal 
simplificado". 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gilberto 

Abramo- Gustavo Valadares. 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 554/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto em análise institui a 
garantia de vagas, em escolas públicas, para filho ou dependente 
legal de membro ou ministro de instituição religiosa transferido no 
desempenho de suas funções eclesiásticas e administrativas. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/4/2003, foi a matéria 
distribuída a esta Comissão para ser apreciada sob os aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em atenção ao que 
determina o art. 188, c/c a alínea "a" do inciso 111 do art. 102 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição que é objeto deste parecer garante o direito de 

matrícula em escola pública, em qualquer época do ano letivo, para 
filho ou dependente legal de membro ou ministro de instituição 
religiosa juridicamente constituída que comprove a transferência de 
domicílio no Estado em decorrência do desempenho de suas funções 
eclesiásticas e administrativas. Determina também que a Secretaria 
de Estado da Educação mantenha cadastro escolar atualizado em que 
conste o número de vagas e a localização do estabelecimento de 
ensino. Estabelece ainda que a comprovação a que se refere o art. 1 o 

se fará mediante declaração expedida pela instituição religiosa. 
Lê-se no inciso VI do art. 5° da Constituição da República: 
"Art. 5°- ..................................................... .. 
VI - é 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;". 

Comentando o dispositivo, ensina o constitucionalista mineiro José 
Afonso da Silva: "Estado leigo, a República Federativa do Brasil 
sempre reconheceu a liberdade de religião e de exercício de cultos 
religiosos. 

O corolário disso, sem necessidade de explicitação, é que todos hão 
de ter igual tratamento nas condições de igualdade de direitos e 
obrigações, sem que sua religião possa ser levada em conta". 

Comentando o inciso I do art. 19 da Lei Maior, o mestre de Pompéu 
lembra a lição de Pontes de Miranda: 'estabelecer' cultos religiosos 
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está em sentido amplo: criar religiões ou seitas, ou fazer igrejas ou 
quaisquer postos de prática religiosa, ou propaganda. 'Subvencionar 
cultos religiosos' está no sentido de concorrer, com dinheiro ou outros 
bens da entidade estatal, para que se exerça a atividade religiosa". 

Ao pretender assegurar tratamento privilegiado aos filhos ou 
dependentes legais de membro ou ministro de instituição religiosa 
transferido no desempenho de suas funções eclesiásticas e 
administrativas quanto ao direito de matrícula em escola pública, a 
proposição em exame contraria o postulado do Estado leigo acolhido 
pela Constituição de 1988. Tal postulado, aliás, foi introduzido em 
nossa história constitucional já nos primórdios da República, quando 
se estabeleceu a liberdade religiosa com a separação entre a Igreja e 
o Estado. Observe-se que o fundamento para a prerrogativa 
pretendida pelo projeto é o desempenho de funções eclesiásticas e 
administrativas em instituições religiosas. Ele torna patente a ofensa 
ao princípio da igualdade de todos perante a lei, segundo o qual os 
direitos e obrigações não podem ser diferentes em virtude da crença. 

A proposta colide também com a proibição de subvenção a cultos 
religiosos na medida em que, sendo obrigado a manter vagas 
disponíveis nos estabelecimentos de ensino para atender às 
demandas originadas a partir das transferências a que se refere, o 
Estado terá acrescidas suas despesas em benefício das instituições 
religiosas e da propagação dos respectivos credos. 

Conclusão 
Dadas essas razões, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 554/2003. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Ângelo, relator -

Ermano Batista - Paulo Piau - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo -
Leonardo Moreira. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 555/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Djalma Diniz, a proposição em epígrafe 

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

Publicado no "Diário do Legislativo" em 5/4/2003, foi o projeto 
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distribuído preliminarmente a esta Comissão, para exame quanto 
aos aspectos de juridicidade, de constitucionalidade e de legalidade, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em análise pretende autorizar o DER-MG a assumir o 

controle e a manutenção da estrada que liga a sede do Município de 
Buritizeiro ao Distrito de Paredão de Minas, até às margens do Rio 
Paracatu, no Município de Santa Fé de Minas, com extensão de 
96km. 

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei n° 11.403, de 1994, 
a qual, em seu art. 3°, 111, VIII e X, ao tratar das formas de cooperação 
com os municípios, estatui: 

"Art. 3o - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG: 

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

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

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

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

E importante salientar que o Poder Executivo não depende de 
autorização legislativa para a celebração de convênios, conforme 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, que julgou 
inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual, na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165-5. 
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Tendo em conta que o objetivo do projeto é justamente autorizar 

o DER-MG a realizar uma ação administrativa que já está prevista 
entre as suas competências, conforme estabelece o mencionado 
Diploma Legal, constata-se que inexiste inovação da ordem jurídica, 
sendo, por isso, antijurídica a proposição. 

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

Desse modo, se o projeto não inova a ordem jurídica, não merece 
prosperar nesta Casa. Se a autoridade responsável do Poder 
Executivo já tem a autorização legal para a ação almejada pelo autor, 
a via jurídica adequada é a apresentação não de um projeto de lei, 
mas de um requerimento para solicitar providência a órgão da 
administração pública, o qual será apreciado conclusivamente por 
uma das comissões permanentes desta Casa, nos termos do art. 1 03, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 555/2003. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 563/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em epígrafe 
autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DER-MG - a assumir as estradas que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 5/4/2003, foi o projeto 
distribuído preliminarmente a esta Comissão, para exame quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
regimentais. 
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Fundamentação ' 

O projeto em análise pretende autorizar o DER-MG a assumir o 
controle e a manutenção das estradas que ligam o Município de Mata 
Verde ao de Almenara, o de Divisópolis ao de Bandeira, o de Joaíma 
ao de Monte Formoso, o de Monte Formoso à BR-116 e o de 
Palmópolis ao de Rio do Prado. 

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei no 11 .403, de 1994, 
a qual, em seu art. 3°, 111, VIII e X, ao tratar das formas de cooperação 
com os municípios, estatui: 

"Art. 3° - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG: 

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

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

X - cooperar, 
atividades de 
competências;". 

técnica ou financeiramente, com o município em 
interesse comum, integrada~,.. nas respectivas 

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

E importante salientar, nesse sentido, que o Poder Executivo não 
depende de autorização legislativa para a celebração de convênios, 
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que julgou 
inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual, na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165-5. 

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

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

Desse modo, se o projeto não inova a ordem jurídica, não merece 
prosperar nesta Casa. Se a autoridade responsável do Poder 
Executivo já tem a autorização legal para a ação almejada pelo autor, 
a via jurídica adequada é a apresentação não de um projeto de lei, 
mas de um requerimento para solicitar providência a órgão da 
administração pública, o qual será apreciado conclusivamente por 
uma das comissões permanentes desta Casa, nos termos do art. 1 03, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 563/2003. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Paulo Piau - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 565/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei no 565/2003 
dispõe sobre a política de estímulo à construção de barragens e de 
desenvolvimento econômico das regiões dos vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri e Norte de Minas. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/4/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber 
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na 
forma do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo dispor sobre a política 
de estímulo à construção de barragens e de desenvolvimento 
econômico das regiões dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e 
Norte de Minas, com o objetivo de combater os efeitos da seca e 
melhorar a oferta de água no semi-árido mineiro; incentivar o turismo 
na região abrangida pela política de que trata a proposta; promover o 
desenvolvimento econômico e social nas regiões que menciona; 
promover a conservação das águas; assegurar a proteção e o uso 
sustentável e múltiplo dos recursos hídricos. 

Sobre a matéria, dispõe a Constituição Federal, no art. 3°, que 
constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a 
erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 
desigualdades regionais. No mesmo sentido, a Constituição mineira 
estabelece, no art. 11, que é competência do Estado, comum à União 
e ao município, o combate às causas da pobreza e aos fatores de 
marginalização, mediante a integração social dos setores 
desfavorecidos. A referida norma dispõe, ainda, nos incisos 11 e 111 do 
art. 41, que o Estado articulará regionalmente a ação administrativa, 
com o objetivo de contribuir para a redução das desigualdades 
regionais, mediante a execução articulada de planos, programas e 
projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das 
coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social. Compete, 
ainda, ao Estado assistir os municípios de escassas condições de 
propulsão socioeconômica situados na região, para que se integrem 
no processo de desenvolvimento. 

Além disso, o projeto trata de estabelecer políticas visando 
assegurar a proteção e o uso sustentável dos recursos hídricos, 
otimizando e integrando as iniciativas públicas e privadas de 
gerenciamento desses recursos. A Constituição do Estado, ao 
estabelecer diretrizes para a política hídrica estadual, preconiza, no 
art. 249, o aproveitamento e o uso racional, em seus múltiplos usos, 
dos recursos hídricos, observada a legislação federal. 

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, 
conforme o disposto no inciso VI do art. 24 da Carta da República, 
segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre conservação da natureza, defesa do 
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solo e dos recursos naturais e proteção dó meio ambiente. Além 
disso, aos Estados são reservadas as competências que não lhe são 
vedadas, conforme o disposto no § 1 o do art. 25 da Constituição 
Federal. 

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, 
nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo, porquanto 
inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em 
relação à matéria objeto da proposição. 

No entanto, para a perfeita indicação dos municípios beneficiados 
pela política a ser instituída com a aprovação do projeto em tela, 
apresentamos a Emenda no 1 . 

Apresentamos, ainda, a Emenda no 2, visando à supressão do art. 4o 
da proposição, já que o referido dispositivo contém normas 
programáticas que constituem os meios de ação administrativa do 
Poder Executivo, já abrangidas por normas constitucionais e legais 
vigentes. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 565/2003 com as 
Emendas nos 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica estabelecida a política estadual de estímulo à 

construção de barragens e de desenvolvimento er~1ômico do Norte e 
do Nordeste de Minas Gerais. 

Parágrafo único - Integram a área de abrangência referida no "caput" 
deste artigo as áreas mencionadas nos incisos I e 11 do art. 2° da Lei 
no 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE - e dá 
outras providências.". 

EMENDA N° 2 
Suprima-se o art. 4°. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presi.dente - Ermano Batista, relator -

Gilberto Abramo - Paulo Piau - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 585/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 

--------------~ _____________ __. 
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Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em exame 
autoriza empresas públicas ou privadas a gravar sua logomarca em 
uniforme, mochila, pasta e material escolar doado a aluno de escola 
pública estadual. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 5/4/2003, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme o 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela objetiva fomentar a parceria entre empresas e 

poder público para o enfrentamento dos problemas atinentes à 
carência de recursos materiais no âmbito das escolas da rede pública. 
Para isso, as empresas interessadas doariam uniforme, mochila, 
pasta e material escolar gravados com sua logomarca aos alunos da 
rede estadual de ensino. 

O projeto veda a aceitação de material que divulgue produto ligado 
ao fumo, a bebida alcoólica, a jogo de azar, a atividade político-
partidária ou que atente contra a moral e os bons costumes ou, por 
qualquer motivo, possa denegrir a imagem do estudante. 

Prevê ainda a competência do colegiado escolar para deliberar 
acerca da aceitação ou não da proposta de doação. 

Estabelece, outrossim, em seu art. 5° que a logomarca da empresa 
doadora, a ser colocada na manga da blusa do uniforme escolar, 
ocupará espaço igual ou menor do que o reservado ao logotipo da 
escola, a fim de evitar exageros publicitários que venham a 
descaracterizar o uniforme do aluno. 

Sob o prisma jurídico-constitucional, releva dizer que a matéria 
encontra respaldo no art. 205 da Constituição da República, o qual foi 
reproduzido de forma idêntica na Carta mineira, em seu art. 195, cujos 
termos são os seguintes: 

"Art. 195 - A educação, direito de todos, dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.". 

Vê-se, pois, que o projeto objetiva concretizar o referido comando 
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constitucional, em especial no que toca à colaboração da 
sociedade para a promoção da educação, ao prever a parceria com o 
empresariado no fornecimento de material escolar gratuito aos alunos 
da rede pública. 

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, cumpre dizer 
que a proposição se funda no disposto no art. 24, IX, da Constituição 
Federal, o qual abre a possibilidade de o Estadomembro legislar sobre 
educação, cultura, ensino e desporto, na via da legislação 
concorrente. 

É de ressaltar que a União editou a Lei no 8.907, de 6/7/94, a qual 
determina que o modelo de fardamento' escolar adotado nas escolas 
públicas e privadas não pode ser alterado antes de transcorridos cinco 
anos da última alteração. O § 1° do art. 2° dessa lei estabelece que o 
uniforme escolar só poderá conter, como inscrição gravada no tecido, 
o nome do estabelecimento. Contudo entendemos que o referido 
diploma normativo encontra-se em desacordo com a nova sistemática 
introduzida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, editada em 
1997, a qual concede maior autonomia aos entes políticos da 
federação para disciplinarem sobre seus sistemas de ensino. 
Ademais, o projeto em exame, conforme visto, cercou-se de cuidados 
para evitar abusos publicitários nos uniformes escolares, prevendo 
que o tamanho das logomarcas a serem introduzidas nas mangas das 
blusas não pode exceder o tamanho do logotipo da escola. 

Todavia o art. 1 o do projeto merece reparos, pois trata de 
autorização concedida a empresas públicas ou privadas para gravar 
sua logomarca em material doado aos alunos da rede pública. Ora, 
não há que se falar em autorização legal para que uma empresa doe 
material com seu logotipo a quem quer que seja. O que reclama 
tratamento legal é o procedimento a ser observado para a realização 
dessa doação no âmbito da escola da rede pública, bem como a 
utilização do material doado, razão pela qual apresentamos ao final 
deste parecer a Emenda no 1, modificativa da redação do art. 1°. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 585 com a 
Emenda no 1 , a seguir apresentada. 

EMENDA N°1 
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Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - A doação, a escola da rede pública estadual, de uniforme, 

mochila, pasta e material escolar gravados com a logomarca de 
empresa pública ou privada dar-se-á com a observância do disposto 
nesta lei.". 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gilberto 

Abramo- Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 599/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio A velar, o Projeto de Lei no 599/2003, 
resultante do Projeto de Lei n° 682/99, cria a Ouvidoria da Fazenda 
Pública do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1 0/4/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber 
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na 
forma do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a criação da Ouvidoria da 

Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, órgão auxiliar do Poder 
Executivo na fiscalização, recepção, tramitação, no encaminhamento 
das sugestões, denúncias, propostas e atividades relativas às 
questões tributárias 

Segundo a proposição, compete à Ouvidoria da Fazenda Pública a 
oitiva de qualquer do povo sobre irregularidade, abuso de autoridade e 
arbitrariedade praticada por agente fazendário, o recebimento de 
denúncia sobre sonegação fiscal praticada por empresa ou entidade 
responsável por recolhimento de tributo, entre outras competências. 

Além disso, o projeto pretende criar o cargo de Ouvidor da Fazenda 
Pública, com remuneração equivalente à do cargo de Secretário 
Adjunto de Estado. 

Ao tratar da criação desse órgão, o projeto revela preocupação com 
o contribuinte, já que ao Ouvidor incumbe receber reclamações da 
população contra as injustiças cometidas por agentes da 
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administração pública, garantindo um relacionamento direto do 
Governo com a sociedade. 

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual, 
já que ao Estado-membro são reservadas as competências que não 
lhe sejam vedadas, conforme preconizam o "caput" e o § 1 o do art. 25 
da Constituição Federal. 

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a 
Constituição mineira estabelece, nas alíneas "b" e "e" do inciso 111 do 
art. 66, que são matérias de iniciativa privativa do Governador do 
Estado a criação de cargo e função públicos da administração direta, 
autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração, além 
da criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão 
autônomo e entidade da administração indireta. 

O processo de criação, estruturação e definição das atribuições dos 
órgãos integrantes da administração pública estadual é matéria que se 
insere, por sua natureza, na esfera de exclusiva iniciativa do Poder 
Executivo. É que, consagrado o princípio da separação dos Poderes 
pela Constituição Federal, cabe ao Governador do Estado organizar a 
sua estrutura administrativa. 

Assim, ainda que quaisquer alterações na estrutura administrativa 
do Poder Executivo passem necessariamente pelo crivo do Poder 
Legislativo, o legislador não pode, por meio de lei de sua iniciativa, 
compelir o Executivo a criar órgão na própria estrutura administrativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 599/2003. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau -

Gustavo Valadares - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 608/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, a proposição em epígrafe 
autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DER-MG - a assumir a estrada que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 10/4/2003, foi o projeto 
distribuído preliminarmente a esta Comissão, para exame quanto aos 
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aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
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O projeto em análise pretende autorizar o DER-MG a assumir o 
controle e a manutenção de estradas, com acessos não 
pavimentados, pertencentes aos municípios constantes em seu anexo 
único. 

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei no 11.403, de 1994, 
a qual, em seu art. 3°, 111, VIII e X, ao tratar das formas de cooperação 
com os municípios, estatui: 

"Art. 3o - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG: 

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

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

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

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

E importante salientar que o Poder Executivo não depende de 
autorização legislativa para a celebração de convênios, conforme 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, que julgou 
inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165-5. 

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

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

Desse modo, se o projeto não inova a ordem jurídica, não merece 
prosperar nesta Casa. Se a autoridade responsável do Poder 
Executivo já tem a autorização legal para a ação almejada pelo autor, 
a via jurídica adequada é a apresentação não de um projeto de lei, 
mas de um requerimento para solicitar providência a órgão da 
administração pública, o qual será apreciado conclusivamente por 
uma das comissões permanentes desta Casa, nos termos do art. 1 03, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Por fim, é oportuno destacar que nos chamou a atenção o fato de 
que o anexo único a que se refere o art. 1 o da proposição contém, na 
realidade, apenas um cadastro geral de 224 municípios mineiros com 
estradas de acesso não pavimentadas. Além de não se identificar nem 
sequer a origem desse documento, nem todas as rodovias que dão 
acesso aos municípios relacionados são municipais. Existe um 
número substancial de estradas estaduais e até mesmo duas rodovias 
federais. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 608/2003 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente · Gustavo Valadares, relator - Gilberto 

Abramo - Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 637/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei no 
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637/2003 "institui o Selo Verde Agrícola, define sistema orgânico 
de produção agropecuária, produto da agricultura orgânica, e adota 
outras providências". 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/4/2003 e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Política 
Agropecuária e Agroindustrial para receber parecer. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, incumbe-nos 
examinar a matéria nos seus aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A Lei Estadual no 14.160, de 4/4/2002, "dispõe sobre a política 

estadual para a promoção do uso de sistemas orgânicos de produção 
vegetal e animal", com vistas à "melhoria da qualidade dos produtos 
agropecuários e agroindustriais, por meio da eliminação do emprego 
de agrotóxicos e outros insumos artificiais". No art. 1°, estabeleceram-
se como objetivos dessa política a preservação da diversidade 
biológica e da saúde humana; a conservação do solo, da água e do ar 
e dos ecossistemas associados, bem como a criação e a expansão de 
mercados consumidores, com o aumento da produção e a redução do 
preço dos produtos dessa natureza. 

No art. 2°, definiu-se produto orgânico como aquele obtido segundo 
a Instrução Normativa no 7, de 17/5/99, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e do Abastecimento, ou outra que viesse a substituí-la. 
Conceitou-se, também, produtor orgânico como o produtor e o 
processador de matéria-prima orgânica, e abriu-se ao Executivo a 
oportunidade de editar normas técnicas complementares para atender 
às peculiaridades do Estado. 

Por sua vez, o art. 3° determinou como obrigações do Estado 
divulgar os benefícios e as vantagens econômicas, ambientais e 
sanitárias da produção e do consumo de produtos orgânicos; 
incentivar a produção orgânica, por meio da concessão de incentivos 
fiscais e de abertura de linhas de crédito; instituir certificado de origem 
e qualidade, órgão colegiado ou câmara técnica para a emissão do 
certificado, bem como registrar e credenciar instituições não 
governamentais, sem fins lucrativos, às quais seriam atribuídos 
poderes para, em nome do Estado, emitir certificação de origem e 
qualidade, além de outras obrigações do poder público. 

O art. 4° ratificou o comando do art. 247 da Constituição do Estado, 
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no sentido de garantir a agricultores, trabalhadores rurais e setores 
de comercialização, armazenamento, transporte e abastecimento, 
participação no planejamento e na execução da política de promoção 
dos sistemas orgânicos de produção. 

Já o art. 6° estabeleceu as penalidades para os infratores da lei. 
O projeto do eminente Deputado Leonardo Moreira, que institui o 

selo verde agrícola e define sistema orgânico de produção 
agropecuária e industrial, não inova a citada legislação. Na verdade, 
ele a reproduz em outros termos, vale dizer, insere disposições 
contidas na Instrução Normativa no 7, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e do Abastecimento. Essas têm natureza eminentemente 
técnica, e, por isso mesmo, devem constar em ato regulamentar, 
como decreto, portaria, instrução normativa, resolução etc. Quanto ao 
órgão colegiado, previsto nos arts. 3° e 4° da proposição, representa 
violação do art. 66, 111, da Constituição mineira, que confere 
privativamente ao · Governador do Estado a competência para 
inaugurar o processo legislativo em matéria relacionada à organização 
do Poder Executivo. Além disso, a legislação vigente já prevê - sem, 
no entanto, criar órgão colegiado - a participação dos setores 
envolvidos na formulação e execução da política de promoção do uso 
de sistema orgânico de produção agropecuária e agroindustrial. 

Por fim, cumpre-nos observar que, nos termos da Lei no 14.160, de 
4/1/2002, a responsabilização pela produção orgânica é do poder 
público, do órgão certificador e do produtor rural. Nesse aspecto, 
devemos reconhecer, a citada lei deve ser aprimorada, na medida em 
que não previu pena de multa para produtores que não se registraram 
no órgão competente e, mesmo assim, promovem a comercialização 
sob o título de produto originário de sistema orgânico de produção. 

É preciso esclarecer que o registro desses produtores rurais, 
pessoas físicas e jurídicas, é obrigatório, para melhor controle do 
poder público sobre a produção orgânica. No entanto, a inscrição para 
o recebimento de certificado de origem e qualidade é facultativa, em 
face do princípio da livre iniciativa, um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil, conforme estabelecido no art. 1°, IV, da 
Constituição Federal. 

Para corrigir essa falha na legislação em vigor, apresentamos, na 
conclusão deste parecer, o Substitutivo no 1. Nele, tratamos da pena 

~--------------------------~--------------------------~ 



665 
de multa, sem preJUIZO de outras sançõés de natureza civil ou 
penal cabíveis, bem como da possibilidade de o delegatário 
encarregado da emissão do certificado apor a sua logomarc_a ou outro 
tipo de sinal no selo ou certificado de origem e qualidade. Esta última 
medida visa a tornar mais claro o que, de certa forma, encontra-se 
implícito na lei. Além disso, propomos nova redação para o art. 4° da 
mencionada lei, a fim de garantir, também, a participação de 
representantes das áreas de saúde e meio ambiente e dos 
consumidores no planejamento e na execução da política de 
promoção do sistema orgânico de produção, conforme estabelecido 
no projeto em exame. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 637/2003 na 
forma do seguinte Substitutivo no 1 . 

SUBSTITUTIVO No 1 
Altera a Lei n° 14.160, de 4 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a 

política estadual para a promoção do uso de sistemas orgânicos de 
produção vegetal e animal. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 3° da Lei no 14.160, de 4 de janeiro de 2002, fica 

acrescido do seguinte § 3°: 
"Art. 3°- ......................................................... . 
§. 3~ - As instituições, públicas e privadas, ,;re~enciada~ para 

em1ssao de certificado de origem e qualidade pc);.,erao apor s1mbolo 
ou sinal que as identifique na certificação de origem e qualidade, nos 
termos da regulamentação desta lei.". 

Art. 2°- Os arts. 4° e 7° da Lei no 14.160, de 4 de janeiro de 2002, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - O Estado assegurará aos setores de produção que 
envolvam produtores e trabalhadores rurais, bem como aos de 
comercialização, armazenamento, transporte e abastecimento, nos 
termos do art. 247 da Constituição do Estado, e também aos 
representantes dos setores de _ saúde e meio ambiente e dos 
consumidores participação no planejamento e na execução da política 
definida no art. 1 o desta lei."; 

"Art. 7° - Ao infrator desta lei, sem prejuízo do disposto na legislação 
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civil e penal em vigor, aplicam-se as seguintes penalidades 
administrativas: 

I - ao produtor orgânico: 
a) advertência; 
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b) multa de 50 (cinqüenta) a 2.000 (duas mil) Unidades Fiscais do 
Estado de Minas Gerais - UFEMGs -; 

c) suspensão temporária do direito de uso do certificado de origem e 
qualidade; 

li - à entidade credenciada: 
a) advertência; 
b) multa de 200 (duzentas) a 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais do 

Estado de Minas Gerais - UFEMGs -; 
c) suspensão do credenciamento pelo período de seis a vinte e 

quatro meses; 
d) cassação do credenciamento. 
§ 1 o - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente, salvo 

com a de advertência, e em dobro, no caso de reincidência. 
§ 2° - Serão destruídos ou doados a instituições filantrópicas os 

produtos agropecuários e agroindustriais cuja certificação de origem e 
qualidade houver sido obtida de forma irregular, e destruídos os 
certificados e demais documentos emitidos em desacordo com esta 
lei, apreendidos pela fiscalização.". 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Paulo Piau, relator - Gilberto Abramo -

Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 638/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei no 
638/2003 visa a acrescentar inciso à Lei no 12.910, de 25/7/98, que 
autoriza o Estado a assumir a gestão e a manutenção dos trechos 
rodoviários que especifica. 

Publicada do "Diário do Legislativo" em 23/4/2003, a proposição foi 
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e 
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Orçamentária. Vem a esta Comissão para receber parecer sobre a 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise visa a autorizar o Estado a assumir, 

mediante ajuste com os municípios, o trecho que liga a Rodovia MG-
457 ao Município de Passa-Vinte. Esta Comissão, na atual legislatura, 
consolidou o entendimento dessa matéria, conforme reiterados 
entendimentos (Projetos de Lei n°s 201 a 204/2003, entre outros), 
cujos argumentos adiante reproduzimos. 

O DER-MG, entidade responsável pela manutenção das estradas no 
Estado de Minas Gerais, é uma autarquia organizada pela Lei no 
11.403, de 21/1/94, cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação 
com os municípios, prevê: 

"Art. 3o - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG: 

································································ 
111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, 

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

·································································· 
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, 

com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades 
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e 
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas 
rodovias; 

·································································· 
X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em 

atividades de interesse comum, integradas nas respectivas 
competências;". 

Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a 
cooperar com o município, seja executando diretamente o serviço, 
seja prestando apoio técnico ou financeiro; é necessária apenas a 
celebração de convênio . 

.._ ___ (\ ___ ___.... 
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No caso do Poder Executivo, ele não d'epende de autorização 

legislativa para a celebração de convênios, confirmação feita pelo 
STF, quando julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da 
Constituição Estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165-
5, de 7/8/97, acórdão publicado em 26/9/97. 

Nesse sentido, o projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a 
realizar uma ação administrativa que já está prevista entre as suas 
competências, conforme estabelece o mencionado diploma legal. 
Saliente-se, de outra forma, que a Lei Orçamentária em vigor (Lei n° 
14.595, de 22/1/2003), prevê dotação orçamentária para obras de 
infra-estrutura em municípios e, como subprograma, a melhoria em 
rodovias (Vol. 11-A - Orçamento Fiscal da Administração Direta e 
Indireta- Programa de Trabalho do DER-MG, pág. 320). 

Para corroborar nosso ponto de vista, lembramos o pensamento de 
José Afonso da Silva, em sua obra clássica "Princípios do Processo 
de Formação das Leis no Direito Constitucional" (ed. Revista dos 
Tribunais, 1964, p. 18), o qual, invocando as lições de Seabra 
Facundes, afirma: o "caráter de norma geral, abstrata e obrigatória 
( ... ), e o de modificação na ordem jurídica preexistente, que decorre 
da sua qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar a lei 
entre os demais atos do Estado". 

Todavia a proposição em exame apresenta uma particularidade 
formal que merece considerações: em vez de apresentar uma 
proposição versando exclusivamente sobr·:.,_ a mencionada 
autorização, o autor apresentou um projeto de lei :: ,:)dificativo, ou seja, 
pretende introduzir um inciso em lei que se encontra em vigor, a qual 
autoriza o Estado a assumir dois trechos rodoviários. Propõe o autor 
que se estenda a referida autorização. Ressalte-se que a estratégia 
por ele adotada, intencional ou não, é legítima no jogo parlamentar e 
contribui para a reflexão sobre a coerência que se espera das 
comissões, e mais: que os representados esperam de nós, 
Deputados. 

Ora, nenhuma comissão está presa à posição que adotou em 
determinado momento histórico, pois os entendimentos acerca do 
direito no estado democrático de direito são passíveis de reversão. O 
STF, que outrora entendia que a sanção supre o vício de iniciativa, 
adota hoje posição diversa. Em novembro de 1997, a Comissão de 
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Constituição e Justiça desta Casa entendia que a autorização 
legislativa para que o Estado assumisse determinado trecho rodoviário 
atendia aos critérios de juridicidade e constitucionalidade. Hoje tem-se 
um juízo diferente, consubstanciado na apreciação dos projetos de lei 
já mencionados. Assim, também esse entendimento pode ser 
alterado, mas a Comissão deverá, em respeito ao povo mineiro e pelo 
dever de coerência, demonstrar de que forma o projeto de lei inova a 
ordem jurídica. 

O melhor caminho para o atendimento da "antiga reivindicação das 
principais lideranças políticas e comunitárias da região", conforme se 
afirma na justificativa da proposição em exame, a aprovação de um 
projeto de lei inócuo, uma vez que autoriza algo que já está, 
genericamente, autorizado. Sugerimos ao autor do projeto que 
apresente requerimento à Mesa, solicitando que o órgão em questão 
celebre ajuste com o município interessado. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei no 638/2003. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto 

Abramo - Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 671/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em 
epígrafe "dispõe sobre as condições e a efetivação do trabalho dos 
sentenciados do sistema prisional do Estado de Minas Gerais". 

Publicada em 8/5/2003, foi a matéria distribuída a esta Comissão 
para receber parecer quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame determina que o "Poder Executivo destinará 

estruturas físicas e incentivará parcerias com entidades privadas para 
a efetivação da atividade laboral por parte dos recuperandos do 
sistema prisional do Estado". Serão considerados o nível de instrução 
do recuperando, sua formação profissional, aptidão e capacidade 
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individual para a determinação da atividade e da remuneração. O 
projeto estabelece, também, que os produtos do trabalho prisional 
serão adquiridos pelos órgãos das administrações direta e indireta, 
prioritariamente, na forma da legislação que rege a matéria. Segundo, 
ainda, a proposição, o trabalho do preso será remunerado, não 
podendo a remuneração líquida ser inferior a um salário mínimo. Por 
fim, o projeto institui outras regras para a efetivação da remuneração e 
determina que 6 Executivo disponibilizará cursos profissionalizantes 
na$ unidades do sistema prisional do Estado. 

Antes de adentrarmos a discussão do projeto em análise, há 
algumas questões que devem ser · esclarecidas. O sistema de 
repartição de competências adotado pela Constituição da República 
prevê, além das privativas e das comuns, uma modalidade de 
competência concorrente, segundo a qual à União é atribuída a 
legislação de normas gerais e aos Estados compete apenas 
complementar aquelas normas, de acordo com suas peculiariedades. 
A suplementação das normas gerais pelos Estados deve, no entanto, 
ater-se às diretrizes já traçadas pela União, sob pena de os Estados 
editarem normas inconstitucionais. 

No caso da proposição em pauta, seus dispositivos trazem normas 
relacionadas com o direito penitenciário e o direito do trabalho, sendo 
o primeiro de legislação concorrente e o segundo de competência 
privativa da União. Assim, pode o Estado editar normas sobre direito 
penitenciário ou execução penal, complementando o que já foi editado 
pela União, mas não pode legislar sobre direito do trabalho. 

A Lei de Execução Penal, consubstanciada na Lei Federal no 7.21 O, 
de 1984, traz um capítulo inteiro sobre o trabalho do preso, o qual é 
obrigatório. O mesmo se dá com a Lei no 11.404, de 1994, que dispõe 
sobre a execução penal no Estado. É importante salientar, no que se 
refere exclusivamente aos direitos trabalhistas dos presos, que a lei 
estadual não inova em relação à federal, e nem poderia ser diferente. 

Assim, dispositivos da proposição em exame que tratam da 
remuneração dos recuperandos só poderiam ser aproveitados caso 
não colidissem com as normas federais. O dispositivo que prevê que a 
remuneração não será inferior ao salário mínimo vai, portanto, de 
encontro à norma federal que dispõe que o salário do preso, quando 
em trabalho interno, não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Por 

---~------' 



outro lado, há regras previstas no projeto que são similares a 
outras constantes nas leis de execução penal federal e estadual. 

671 

O art. 2° da proposição, por exemplo, que estabelece que os órgãos 
da administração direta ou indireta adquirirão, prioritariamente, os 
produtos do trabalho prisional, já é de cumprimento obrigatório pelos 
Estados, em virtude do comando do art. 35 da Lei Federal no 7.21 O, de 
1984. Ademais, a Lei no 11 .404, de 1994, com a alteração introduzida 
pela Lei n° 12.921, de 1998, prevê, no parágrafo único de seu art. 53, 
que "nas licitações para obras de construção, reforma, ampliação e 
manutenção de estabelecimento prisional, a proposta de 
aproveitamento, mediante contrato, de mão-de-obra de presos, nos 
termos deste artigo, poderá ser considerada como fator de pontuação, 
a critério da administração". 

Quanto à disponibilização, pelo Estado, de cursos 
profissionalizantes nas penitenciárias, o art. 25 da Lei no 11.404, de 
1994, determina que "serão organizados, nas penitenciárias, cursos 
de formação cultural e profissional, que se coordenarão com o sistema 
de instrução pública". O art. 29 dispõe que se dará especial atenção à 
instrução primária, à preparação profissional e à formação do caráter 
do jovem adulto, e o art. 30, que os sentenciados trabalharão em 
oficina de aprendizagem industrial e artesanato rural ou em serviço 
agrícola do estabelecimento, conforme suas preferências, origem 
urbana ou rural, aptidão física, habilidade manual, inteligência e nível 
de escolaridade. Por fim, o art. 35 da mesma lei prevê que "ao 
sentenciado será fornecido diploma ou certificado de conclusão de 
curso, que não mencionará sua condição de sentenciado". 

Apesar de o projeto em exame ser extremamente meritório, ele se 
mostra totalmente inócuo, tendo em vista a farta legislação que existe 
sobre a matéria, a qual, frise-se, é de boa qualidade, mas de pouca 
aplicação. De fato, apesar de o trabalho ser obrigatório nas 
penitenciárias, muitos recuperandos não trabalham, muitas vezes por 
falta de oferta de trabalho. Tal problema, entretanto, não se resolve 
editando-se mais uma lei sobre a matéria, e sim por meio de ações 
políticas. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 671/2003. 
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Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto 

Abramo - Paulo Piau - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 679/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em 
exame "obriga as distribuidoras de combustíveis a colocar lacres 
eletrônicos nos tanques dos postos de combustíveis e dá outras 
providências". 

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 8/5/2003, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do disposto no art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Consoante dispõe o projeto, as distribuidoras de combustíveis ficam 

obrigadas a colocar lacres eletrônicos nos tanques dos postos de 
combustíveis, de modo que somente elas possam ter acesso a tais 
tanques. 

Como dispositivo sancionatório, prevê-se, em caso de infração, a 
multa de R$1 0.000,00, corrigidos monetariamente pelo índice oficial. 

Trata-se, de modo evidente, da instituição de medida legislativa 
voltada para o combate à adulteração de combustíveis, assegurando-
se, dessa forma, o direito do consumidor de ter acesso a um produto 
de boa qualidade. 

Sob a ótica jurídico-constitucional, a proposição encontra amparo no 
art. 24, incisos V e VIII, da Constituição da República, os quais 
prevêem a via da legislação concorrente para o exercício da 
competência legiferante do Estado membro em matéria de relações 
de consumo. Eis a redação dos dispositivos mencionados: 

"Art. 24 - Compete à união, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

I- ..... 
V - produção e consumo; 
VI- .... 
VIII- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
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paisagístico;". 

Outrossim, inexiste regra instituidora de reserva de iniciativa a 
impedir que este parlamento deflagre o processo de produção 
legislativa sobre a matéria. 

Cumpre dizer que recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou 
improcedente ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela 
Confederação Nacional do Comércio e declarou a constitucionalidade 
da Lei no 3.438, de 2000, do Estado do Rio de Janeiro, que, como o 
projeto sob exame, obriga as distribuidoras de combustíveis a 
colocarem lacres eletrônicos nos tanques a fim de evitar a 
adulteração. Ressalte-se que este parecer adota, em linhas gerais, a 
orientação interpretativa acolhida por aquela egrégia Corte. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 679/2003. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo 

Valadares - Gilberto Abramo - Paulo Piau. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 35/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em 
análise dá nova redação ao "caput" e ao § 1 o do art. 1 o da Lei no 
13.514, de 7/4/2000, que dispõe sobre o fornecimento de informações 
para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações. 

A matéria foi aprovada no 1 o turno e retoma, agora, a esta Comissão 
a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art.189 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem o objetivo de conferir maior 

abrangência às informações a serem prestadas pelo poder público 
quando do fornecimento de certidões para a defesa de direitos e o 
esclarecimento de situações. Para tanto, altera dispositivos da Lei no 
13.514, de 7/4/2000, que dispõe sobre a matéria. 

O objetivo principal das alterações propostas é o de evitar muitos 
dos problemas causados pelo grande número de homônimos 
existentes no País. Tais problemas poderiam ser evitados com a 
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inclusão, naquelas certidões, de dados simples e imprescindíveis 
como a filiação e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF. 

Como já foi mencionado por esta Comissão ao analisar o projeto no 
1 o turno, a matéria vai ao encontro dos ditames constitucionais. A 
Constituição Federal estabelece, em seu art. 5°, XXXIII, que "todos 
têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado". 

Vê-se, pois, que a proposição atende ao interesse público, devendo 
ser transformada em norma jurídica para proporcionar ao cidadão um 
serviço mais eficaz por parte do Estado. 

Todavia, constatamos que o projeto foi apresentado sem as 
cláusulas de vigência e de revogação. Para sanar tal irregularidade e 
adequar o projeto à técnica legislativa, apresentamos ao final as 
Emendas n°s 1 e 2. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

35/2003 com as Emendas n°S 1 e 2, a seguir apresentadas. 
EMENDA N° 1 

Fica o projeto acrescido do seguinte art. 2°: 
"Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.". 

EMENDA N° 2 
Fica o projeto acrescido do seguinte art. 3°: 
"Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.". 
Sala das Comissões, 27 de maio de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes, relatora - Leonardo 

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva. 
- Fica sem efeito o Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei no 

35/2003, da Comissão de Administração Pública, publicado na edição 
de 28/5/2003. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 73/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 73/2003, de autoria da Deputada Maria José 
Haueisen, que disciplina a inclusão de serviços não solicitados pelos 

~--------------------------~--------------------------~ 



675 
clientes, nas faturas mensais expedidas pelas operadoras de 
cartões de crédito, foi aprovado no 2° turno com as Emendas nos 1 e 
2. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 o 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 No 73/2003 
Disciplina a inclusão de serviços não solicitados pelo cliente em 

fatura mensal expedida por operadora de cartão de crédito. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica a operadora de cartão de crédito que atue no Estado 

proibida de incluir, na mesma fatura mensal de cobrança, despesas 
efetuadas pelo cliente e outras decorrentes da oferta, pela operadora 
ou por terceiros, de serviço ou bem que não tenha sido 
expressamente solicitado. 

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator 
às sanções definidas no art. 56 e seguintes da Lei Federal no 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que contém o Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Laudelino Augusto-

Doutor Ronaldo. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 12/6/2003, a seguinte 
comunicação: 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Wagner Saraiva, ocorrido em 10/6/2003, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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