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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2003 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

676 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 84/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei no 

84/2003 dispõe sobre a verificação dos procedimentos a serem 
adotados em caso de óbito. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Cabe 
a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos jurídico, 
constitucional e legal, nos termos do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188, do 
Regimento Interno. 

Ressalte-se, ainda, que, em decorrência de Decisão da Mesa de 
3/6/2003, foi o Projeto de Lei n° 700/2003 anexado à proposição em 
exame, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise estabelece normas referentes a 

procedimentos médicos a serem adotados quando da emissão de 
atestado de óbito, tornando obrigatório que hospitais, casas, postos e 
clínicas de saúde, públicos e particulares, forneçam a declaração de 
óbito em caso de morte natural, tendo ou não havido assistência 
médica. Prevê, ainda, que, nos locais em que não exista o chamado 
Serviço de Verificação de Óbitos - SVO -, a declaração de óbito seja 
fornecida pelo médico do estabelecimento público de saúde mais 
próximo ao local da ocorrência ou, em caso de ausência do médico, 
por outro médico que resida na localidade. Já no seu art. 3°, o projeto 
estabelece a forma como a declaração deverá ser feita nos casos em 
que o óbito tenha ocorrido com assistência médica. 

Conforme a justificação do projeto, o seu escopo é o de 
desburocratizar e desonerar os sistemas de saúde e de segurança 
pública, de modo que não haja necessidade de recorrer ao Instituto 
Médico Legal em casos simples de verificação de óbito, o que 
mobiliza não só os técnicos desse Instituto, mas também policiais, 
investigadores e peritos. 
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677 
Em que pese à intenção do parlamentar de simplificar tais 

procedimentos, há que se considerar que o atestado de óbito tem 
como finalidade não só a confirmação da morte, mas também a 
definição da "causa mortis" e o atendimento dos interesses de ordem 
legal e médico-sanitária, sendo usado, ainda, para elaboração de 
estatísticas nacionais referentes às causas de mortes no País. 
Produz, assim, diversos efeitos no mundo jurídico, notadamente nas 
esferas penal, previdenciária, trabalhista e administrativa, devendo, 
pois,. possuir o maior grau de confiabilidade possível. Daí a razão de 
ser dos procedimentos que antecedem a sua expedição, 
principalmente devido ao atributo de fé pública inerente a esse 
documento. 

Esta Comissão já se manifestou sobre a questão ao analisar 
proposição de idêntico teor apresentada na legislatura passada, qual 
seja o Projeto de Lei no 2.404/2002. À época, o parecer da lavra do 
ilustre Deputado Ermano Batista concluiu que o projeto não 
encontrava respaldo rio ordenamento jurídico vigente. A edição de 
norma estadual que obrigue o médico, público ou particular, a expedir 
o atestado de óbito em caso de morte natural, ainda que não tenha 
prestado assistência ao paciente, além de violar as regras de 
competência legislativa insculpidas na Constituição Federal, pode 
produzir efeitos diversos e funestos tanto no campo ético-profissional 
como no campo jurídico-social, porque a atuação do médico na 
declaração de óbito deve ater-se aos preceitos éticos e profissionais 
estabelecidos nas leis que regulamentam a profissão. 

A uniformização dos modelos e as práticas de expedição de 
atestados de óbito são matérias complexas, que despertam a 
preocupação não só da ciência médica, mas também da ciência 
jurídica. Por esse motivo, a matéria vem sendo objeto de tratados 
internacionais desde a década de 40, quando a Organização de 
Saúde da Liga das Nações sugeriu a adoção de um modelo único de 
declaração, visando à unificação do procedimento. 

No direito pátrio, o procedimento ganhou uniformidade a partir de 
1976, quando o Ministério da Saúde adotou uma declaração 
padronizada para todo o País, buscando a compatibilização de dados 
e a racionalização de ações baseadas nessas informações. 

Também a competência para atestar o óbito é matéria objeto de 
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padronização nacional, regulamentada por meio de resoluções do 
Conselho Federal de Medicina - CFM. A propósito, é importante 
destacar que a edição de normas referentes a condições para o 
exercício de profissões é reservada à União, por força do disposto no 
inciso XVI do art. 22 da Carta Magna. No uso de suas atribuições 
constitucionais, a União editou a Lei no 3.628, de 30/9/57, que dispõe 
sobre o CFM, conferindo a esta entidade a competência para 
supervisionar a ética profissional, bem como para julgar e disciplinar o 
desempenho daqueles que exercem legt;tlmente a medicina. 

Ao disciplinar a matéria, o Código de Etica Médica, em seu art. 114, 
veda ao médico atestar o óbito quando não o tenha verificado 
pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente. 
Além disso, a Resolução no 1.601/2000, do CFM, considerando a 
necessidade de regulamentar a responsabilidade médica no 
fornecimento da declaração de óbito, estabeleceu que "os dados 
constantes na declaração de óbito são da responsabilidade do médico 
que o atestou" e que, no caso de morte natural sem assistência 
médica, deverá a declaração ser expedida por médicos do Serviço de 
Verificação de Óbitos- SVO -, nas localidades que o possuam. Já nos 
locais que não disponham desse serviço, a declaração deverá ser 
fornecida pelos médicos do serviço público de saúde mais próximo do 
local onde tiver ocorrido o evento ou, na sua ausência, por qualquer 
médico da localidade. Ademais, o Código Penal Brasileiro, visando a 
preservar a veracidade do atestado médico, pune com detenção de 
um mês a um ano quem conceder atestado falso, agregando multa à 
pena se o crime for cometido visando a lucro. Esta norma penal 
demonstra a responsabilidade do médico na expedição do atestado de 
óbito, bem como faz ressaltar as conseqüências que um atestado 
emitido sem a devida certeza pode trazer para o profissional. 

Como nos ensina Sérgio lbiapina Ferreira, em suas "Considerações 
Ético-Jurídicas sobre Atestados Médicos", "a utilidade e a segurança 
do atestado estão intrinsecamente vinculadas à certeza de sua 
veracidade. Assim é que uma declaração duvidosa tem, no campo das 
relações sociais, o mesmo valor de uma declaração falsa, exatamente 
por não imprimir um conteúdo de certeza ao seu próprio objeto". (In: 
www. cfm.org.br, 21/1 0/2002.) 

No tocante ao registro do óbito, a Lei Nacional de Registros Públicos 
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- Lei n° 6.015, de 31/12/73 - estabelece, em seu art. 80, que o 
assento de óbito deverá informar se a morte foi natural ou violenta e 
se a causa foi conhecida, devendo nele constar o nome dos 
atestantes. 

Em suma, os procedimentos determinados pelo Código de Processo 
Penal e pelas resoluções do CFM são os seguintes: se o falecimento 
ocorrer em hospital, e se houver médicos acompanhando o caso, o 
óbito deverá ser atestado pelo próprio médico atendente. Se a morte 
for repentina ou ocorrer em casa, sem assistência médica, a 
declaração de óbito deverá ser expedida pelo Serviço de Verificação 
de Óbitos, solicitado pela Polícia Civil. Se a morte for violenta, a 
autoridade policial determinará, se for o caso, que o corpo seja 
removido para o Instituto Médico Legal, para que se proceda ao 
exame que irá atestar a causa do óbito, conforme exigência do Código 
de Processo Penal, no art. 158. 

É de notar que, embora em alguns casos possa parecer 
desnecessário o acionamento da Polícia Civil para atestar o óbito 
ocorrido sem assistência médica, esse procedimento visa unicamente 
a conferir a tal documento os atributos de fé pública. E, se dessa 
prática resultam transtornos burocráticos para a família da pessoa 
falecida, é também por meio dela que poderão ser evitados 
procedimentos futuros, certamente mais desgastantes, como, por 
exemplo, a exumação de cadáver para realização de perícia técnica. 
Ademais, a burocracia e o tempo despendido para a liberação do 
atestado de óbito são dificuldades que podem ser resolvidas por meio 
de medidas administrativas que confiram maior eficiência à prestação 
desses serviços. 

O que se conclui da análise da proposição é que a matéria tem 
implicações diretas no exercício da medicina, bem como na esfera 
processual penal, fugindo, assim, da alçada da legislação estadual, 
uma vez que, como já dito, a competência para editar normas sobre o 
exercício de profissões e sobre processo penal é reservada à União, 
por força de dispositivo constitucional. Ademais, as medidas propostas 
já estão previstas na Resolução no 1.601/2000, do CFM, que disciplina 
a matéria. 

Registre-se, por fim, que o Projeto de Lei no 700/2003, anexado à 
proposição em exame, estabelece normas idênticas sobre o 
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fornecimento da declaração de óbito, padecendo, pois, do mesmo 
vício de inconstitucionalidade. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 84/2003. 
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. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2003 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 16/6/2003 
Presidência do Deputado Laudelino Augusto 

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

- Comparecem os Deputados: 

681 

Luiz Fernando Faria - Ana Maria - Bonifácio Mourão - Elmiro 
Nascimento - Gustavo Valadares - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Maria José Haueisen. 

Falta de Quórum 
O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - 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 especial de amanhã, 
dia 17, às 8h30min, nos termos do edital de convocação, e para a 
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). 

ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
TRIBUNAL DE CONTAS, EM 10/6/2003 

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 
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 ouvir a 
Sra. Raquel de Oliveira Miranda Simões, Diretora-Geral do Tribunal de 
Contas do Estado, e comunica o recebimento de documentação 
enviada pelo Sindicato dos Trabalhadores daquele Tribunal. O 
Presidente passa os documentos às mãos do relator, Deputado 
Antônio Carlos Andrada, para que faça a devida análise. A 
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Presidência passa a palavra à Sra. Raqúel de Oliveira Miranda 
Simões, que, acompanhada dos Srs. Carlos Alberto Nunes Borges, 
Diretor de Análise Formal de Contas, e Marconi Augusto Fernandes 
de Castro Braga, Diretor de Auditoria Externa do Tribunal de Contas, 
responde às perguntas dos Deputados presentes. O Presidente 
esclarece 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 reunião 
extraordinária, a ser realizada hoje, terça-feira, dia 1 0/6/2003, às 17 
horas, no Plenarinho I desta Casa, com a finalidade de se apresentar 
o relatório sobre as visitas feitas ao Tribunal de Contas dos Municípios 
e do Estado de Goiás, no dia 9/6/2003, e ao Tribunal de Contas de 
Minas Gerais, no dia de hoje, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Antônio Carlos Andrada -

José Henrique - Olinto Godinho. 
ATA DA 1 a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE 

PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 10/6/2003 
Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Mauro Lobo, André Quintão, Gustavo Valadares e Leonardo Quintão, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião 
e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião 
da Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente. Após, determina a distribuição das cédulas de votação e 
solicita ao Deputado Gustavo Valadares que atue como escrutinador. 
Feita a conferência das cédulas de votação, são eleitos por 
unanimidade, respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente os 
Deputados André Quintão e Gustavo Valadares, que são declarados 
eleitos e empossados. O Presidente eleito, Deputado André Quintão, 
agradece a confiança nele depositada e, informa, após acordo feito 
com os demais membros, que a Comissão se reunirá ordinariamente 
às quintas-feiras, às 14h30min. Çumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Leonardo Quintão. 

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM 10/6/2003 

Às 17h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Sebastião Navarro Vieira, Antônio Carlos Andrada, José Henrique e 
Olinto Godinho, 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 José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
à apresentação dos relatórios sobre as visitas feitas ao Tribunal de 
Contas dos Municípios e do Estado de Goiás, no dia 9/6/2003, e ao 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na tarde de hoje, dia 
1 0/06/2003, o que é feito pelo relator, Deputado Antônio Carlos 
Andrada. 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, 17 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Antônio Carlos Andrada -

José Henrique - Rogério Correia - Fábio Avelar. 
ATA DA 10a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 12/6/2003 
Às 9h30min, comparecem na Escola Estadual Juscelino Kubitschek, 

no Município de lbirité, os Deputados Sargento Rodrigues, Célio 
Moreira e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Dinis Pinheiro. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a debater, em audiência pública, o crescente aumento da 
criminalidade no município e na região e comunica o recebimento de 
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ofício do Desembargador Lúcio Urbano da Silva Martins, Secretário 
de Defesa Social, comunicando a impossibilidade de comparecer a 
esta reunião. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compree_ndendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Célio Moreira, em que solicita se peça ao Comandante-
Geral da PMMG que envie a esta Comissão cópia do projeto de 
planejamento e orçamento da mudança da sede da 11 a C ia. da 
PMMG, e Dinis Pinheiro (2), em que solicita sejam enviadas as notas 
taquigráficas e a filmagem desta reunião ao Governador do Estado, ao 
Secretário de Defesa Social e ao Comandante-Geral da PMMG, e em 
que solicita seja realizada visita desta Comissão ao Governador do 
Estado, para pleitear algumas providências no Município de lbirité. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que 
discorrerão sobre o crescente aumento da criminalidade no Município 
de lbirité e na região. Registra-se a presença do Ten. Cel. Marcelo 
Aleixo, representando o Comandante-Geral da PMMG; dos Srs. Nilton 
de Fátima Miranda, Delegado de Polícia, representando o Chefe da 
Polícia Civil, e Antônio Pinheiro Filho, Prefeito Municipal de lbirité, e 
outras autoridades municipais, os quais são envidados a tomar 
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dinis 
Pinheiro, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições, e ao público presente. 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, 17 de junho de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia. 

TRAMITAÇÃO DE PROSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 21/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
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De autoria do Procurador-Geral de Justiça do Estado, o Projeto 

de Lei Complementar no 21/2003 dispõe sobre o acesso do Ministério 
Público Estadual a banco de dados de caráter público ou relativo a 
serviço de relevância pública. 

Publicada no "Diário do Legislativo", a proposição foi encaminhada à 
Comissão de Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao seu mérito, nos termos do art. 102, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento visa a acrescentar o inciso XIV ao art. 67 

da Lei Complementar no 34, de 1994, que trata da organização do 
Ministério Público, de modo a garantir a este órgão constitucional, no 
exercício de suas atribuições, a prerrogativa de consultar banco de 
dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. 
Cabe ressaltar que preceito semelhante consta no inciso VIII do art. so 
da Lei Complementar Federal n° 75, de 1993, que dispõe sobre a 
organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da 
União e cujas disposições aplicam-se subsidiariamente aos órgãos 
correspondentes dos Estados membros da Federação. 

Na condição de órgão permanente e essencial à função jurisdicional 
do Estado, a instituição de que se cogita tem o dever de zelar pela 
ordem jurídica, pelo regime democrático e pelos interesses sociais e 
individuais indisponíveis e tem como princípios institucionais a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, conforme se 
depreende da regra do art. 119 da Carta mineira. É incontestável a 
importância do Ministério Público no estado democrático de direito, 
que pressupõe a existência de uma Constituição, o respeito ao 
sistema normativo e a repartição equilibrada de atribuições entre os 
Poderes do Estado. 

No exercício da função administrativa de proteção à ordem jurídica, 
o citado órgão necessita de um conjunto de prerrogativas para 
alcançar esse desiderato, algumas das quais estão expressamente 
consagradas no estatuto superior, encontrando-se outras 
mencionadas na legislação complementar que organiza a instituição. 
Tais poderes não significam privilégios atribuídos a Procuradores e 
Promotores de Justiça; pelo contrário, trata-se de prerrogativas 
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inerentes à natureza da atividade desémpenhada por esses 
profissionais do direito, que têm o dever constitucional de defender os 
interesses da sociedade. Assim, o plexo de poderes assegurados ao 
Ministério Público está preordenado ao atingimento de seus objetivos. 
Quem quer os fins deve disponibilizar os meios, razão pela qual o 
Estado deve dotar a instituição em referência dos instrumentos e 
faculdades indispensáveis à defesa do cidadão. 

Diferentemente da norma complementar que regula a matéria no 
âmbito federal, a Lei Complementar no 34 não prevê expressamente a 
possibilidade de o Ministério Público ter acesso a banco de dados de 
caráter público, o que poderia dificultar sua plena atuação. É 
exatamente essa lacuna da lei mineira que ora se pretende suprir por 
meio da proposição em análise, no intuito de prestigiar a eficiência de 
tal atividade pública e evitar possíveis questionamentos judiciais em 
assuntos dessa natureza. 

Dessa forma, consideramos a iniciativa oportuna e conveniente aos 
interesses da sociedade mineira, que necessita de um Ministério 
Público dotado de poderes suficientes para o fortalecimento do regime 
democrático e a proteção da ordem jurídica. 

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

Complementar no 21/2003. 
Sala das Comissões, 17 de junho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Jô 

Moraes - Dinis Pinheiro - Leonardo Ouintão. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 9/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre os procedimentos a serem observados nos 
contratos de serviços terceirizados e fornecimento em que participa a 
administração pública do Estado de Minas Gerais. 

Aprovada no 1 o turno na forma do Substitutivo no 1 , apresentado 
pela Comissão de Constituição ~ Justiça, com a Emenda no 1, da 
Comissão de Administração Pública, foi a proposição distribuída a 
este órgão colegiado para, nos termos do art. 189 do Regimento 
Interno, emitir parecer sobre a matéria no 2° turno de votação. 
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Fundamentação 

A propos1çao em análise visa a exigir a comprovação do 
cumprimento das obrigações tributárias, fiscais e trabalhistas por parte 
das empresas contratadas para a prestação de serviços terceirizados 
nas áreas que especifica. 

O Tribunal Superior do Trabalho, em vários julgados, vem 
entendendo ser subsidiária a responsabilidade da administração 
pública relativamente à questão. 

Nesse sentido, a Lei no 9.444, de 1987, que dispõe sobre licitação e 
contratos administrativos no âmbito do Estado de Minas Gerais, 
previu, em seu art. 85, que pode a administração pública exigir, a 
qualquer tempo, a comprovação do cumprimento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da 
execução do contrato, como condição para pagamento de seus 
créditos. A referida norma foi alterada, posteriormente, pela Lei n° 
13.407, de 1999, a qual dispôs que os órgãos da administração 
pública direta ou indireta condicionarão o pagamento das faturas do 
contrato à comprovação, por parte do contratado, da quitação mensal 
das obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias. 

Conforme salientou a Comissão de Constituição e Justiça, a matéria 
objeto do projeto em análise já se encontra normatizada e em 
vigência. Por esse motivo, apresentou o Substitutivo n° 1, visando 
apenas a acrescentar à lei estadual de licitação e contratos 
administrativos o dispositivo que prevê a responsabilidade do gestor 
do órgão contratante. Ainda em 1 o turno, na Comissão de 
Administração Pública, foi apresentada uma emenda supressiva com 
o intuito de evitar inconstitucionalidade pela apropriação de conceito 
do direito civil, matéria sobre a qual o Estado está impedido de 
legislar. 

Dessa forma, somos pela aprovação da matéria, por aperfeiçoar a 
legislação em vigor. 

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

9/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI N° 9/2003 
Acrescenta o § 5° ao art. 85 da Lei no 9.444, de 25 de novembro de 
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1987, que dispõe sobre as licitações e os contratos da 
administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 85 da Lei no 9.444, de 25 de novembro de 1987, 

alterado pela Lei no 13.407, de 21 de dezembro de 1999, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 5°: 

"Art. 85- ............................................................ . 
§ 5°- Verificado o dolo ou a culpa, o gestor do órgão contratante se 

responsabilizará por ressarcimento feito pela administração pública 
em decorrência de descumprimento do disposto no§ 3° deste artigo.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de junho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Dinis 

Pinheiro - Jô Moraes - Leonardo Quintão. 

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



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 17/6/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

689 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartão - 2a Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 812 a 827/2003 - Requerimentos n°s 879 a 886/2003 -
Requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Roberto 
CaNalha e Maria Tereza Lara - Proposição Não Recebida: 
Requerimento do Deputado Miguel Martini - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro, Marília 
Campos, lrani Barbosa e Rogério Correia - 2a Parte (Ordem do Dia): 
1 a Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Comunicação da Presidência - Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Roberto Carvalho e Maria Tereza 
Lara; deferimento - Inexistência de quórum para votação -
Requerimento do Deputado Paulo Piau; deferimento; discurso do 
Deputado Paulo Piau - Requerimento do Deputado Rogério Correia; 
deferimento; discurso da Deputada Maria Tereza Lara- 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 - DuNal 
Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fahim Sawan - Gil 
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino 
Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz 
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria 

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



690 
Olívia- Maria Tereza Lara- Marília Campos- Mauro Lobo- Neider 
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do 
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado -Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - 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. 

1 a Parte 
18 Fase (Expediente) 

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

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

- O Deputado Laudelino Augusto, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras 

Públicas (16), prestando informações relativas aos Requerimentos nos 
54, 55, 57 e 86/2003, do Deputado Djalma Diniz; 157, 159, 166, 167, 
168, 169, 170 e 172/2003, do Deputado Leonardo Moreira; 189 e 
190/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr.; 259/2003, do 
Deputado Gil Pereira; e 544/2003, do Deputado Domingos Sávio. 

Do Sr. Geraldo Valadares Roquette, Chefe de Gabinete do Diretor-
Geral do DER-MG (3), comunicando, em atenção ao Requerimento no 
495/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que não há recursos 
para execução dos serviços pleiteados; em atenção aos 
Requerimentos nos 335, 336, 338, 340, 341 e 344/2003, do Deputado 
Dimas Fabiano, que os trechos em questão estão sob jurisdição do 
DNIT; e em atenção aos Requerimentos nos 559, 564, 565, 567, 568, 
570, 572 a 575/2003, da Comissão de Transporte, que não há 
projetos para execução dos serviços pleiteados. 

Do Sr. José Francisco da Silva, Ouvidor da Polícia do Estado, 
comunicando, em atenção ao Requerimento no 470/2003, da 
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Comissão de Direitos Humanos, que foi dado o devido 
encaminhamento à denúncia apresentada por Windson de Paiva 
Teixeira. 

Do Sr. Flávio Alencastro, Secretário Particular do Governador (2), 
comunicando que encaminhou cópias dos Ofícios n°s 999 e 
1.11 0/2003/SGM ao Secretário de Governo. 

Do Sr. Flávio Alencastro, Secretário Particular do Governador do 
Estado (1 O), informando, em atenção ao Requerimento no 454/2003, 
dos Deputados Leonardo Quintão e Adalclever Lopes, que o 
expediente foi encaminhado ao Secretário da Cultura; e, em atenção 
aos Requerimentos n°s 542, 543, 598 e 599/2003, do Deputado 
Domingos Sávio; e 608 a 612/2003, do Deputado Leonídio Bouças, 
que os expedientes foram encaminhados ao Secretário de 
Transportes e Obras Públicas. 

Da Sra. Dalva Stela R. Medeiros, Secretária Municipal de 
Coordenação Regional Leste, encaminhando, em atenção a 
requerimento da Deputada Lúcia Pacífico, relatório relativo à 
tramitação de processo referente a denúncia de construção irregular. ( 
- Anexe-se ao requerimento da Deputada Lúcia Pacífico encaminhado 
pelo Ofício no 820/2003/SGM.) 

Do Sr. Marco Antônio Castello Branco, Diretor-Presidente da 
Vallourec & Mannesmann Tubes - V&M do Brasil -, agradecendo 
manifestação de aplauso a essa empresa, formulada por esta Casa a 
partir de requerimento do Deputado Doutor Viana. 

CARTÃO 
Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Secretário de Estado de Defesa 

Social, informando o recebimento do convite para participar de 
audiência pública realizada na Escola Estadual Juscelino Kubitschek, 
encaminhado pelo Ofício no 1.483/2003/SGM, a pedido da Comissão 
de Segurança Pública. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

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: 
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PROJETO DE LEI N° 812/2003 

Altera a redação do art.1 o da Lei no 2.953, de 16 de novembro de 
1963. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 o da Lei no 2.953, de 16 de novembro de 1963, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica considerado data cívica o dia 23 de outubro - Dia de 

Santos Dumont- Pai da Aviação.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor no ato de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: O objetivo precípuo do projeto de lei ora apresentado é 

promover a alteração do nome que se dá à data de 23 de outubro 
para Dia de Santos Dumont - Pai da Aviação. Objetiva-se trazer à 
lembrança o nome desse gênio e de seu grande feito. Com total 
desprendimento, Santos Dumont deu os passos decisivos para a 
conquista dos ares. O destino havia reservado a um brasileiro a honra 
de ter sido o primeiro a conseguir voar em um aparelho mais pesado 
que o ar, ou seja, o avião. 

Foi sem dúvida um momento histórico, a data de 23/1 0/1906, do 
qual temos muito que nos orgulhar, pois nesse dia Alberto Santos 
Dumont se consagrou definitivamente o inventor do avião e o mais 
completo de todos os pioneiros da navegação aérea do início do 
século XX. 

Esse marcante acontecimento repercutiu intensamente em todo o 
continente americano, tornando incontestável a importância de Santos 
Dumont, homem que dedicou sua vida à aviação, tendo sido o 
pioneiro das ciências aeronáuticas. Ele solucionou a questão da 
navegabilidade e da dirigibilidade dos engenhos aéreos, viabilizou os 
motores a combustão nos vôos, produzindo o primeiro modelo de 
avião para a construção em série. Além de tudo isso, foi o autor de 
várias invenções no domínio da mecânica, como o relógio de pulso, 
para citar o mais importante. 

A proximidade da data em que celebraremos o centenário do 
primeiro vôo de um artefato mais pesado que o ar - o 14-Bis -, 
projetado, construído e pilotado por esse genial brasileiro, amplia a 
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legitimidade do seu feito. Na intenção de reforçar os argumentos 
de que foi ele que realmente inventou o avião, desmistificando a tese 
imposta pelos EUA, de que foram os irmãos Wright os inventores, no 
ano em que também comemorarão os 1 00 anos da descoberta do 
avião, será de extrema importância reforçar o nome de Santos 
Dumont como Pai da Aviação, uma vez que vivemos num mundo 
globalizado. 

Constatamos mediante pesquisas nesta Capital que a lei que 
intentamos modificar parece ter ficado esquecida, pois a data 
comemorativa não é citada em nenhum livro, enciclopédia, agenda e 
nem mesmo no calendário de comemorações oficiais da Força Aérea 
Brasileira, como data cívica em homenagem a Santos Dumont. 

Caso algum estudante venha a fazer um trabalho escolar hoje, em 
Minas Gerais, sobre o que se comemora no dia 23 de outubro, irá 
encontrar em vários livros, e até mesmo em agendas escolares, a 
especificação de que se comemora nesta data o Dia do Aviador, Dia 
da Aviação Brasileira e Dia da Força Aérea Brasileira. 

Este projeto de lei visa a trazer à memória e a ensinar às nossas 
crianças e aos jovens que foi em Minas Gerais que nasceu esse 
notável brasileiro que deu asas ao homem para a conquista do 
mundo. Por esse motivo, conto com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação 
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 813/2003 
Dispõe sobre a política estadual de incentivo a adoção do Programa 

"Em Minas Nota Fiscal É Educação". 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado incentivará as escolas estaduais, municipais e 

particulares a adotar o Programa "Em Minas Nota Fiscal É Educação", 
com o objetivo de melhorar a arrecadação do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - do Estado de Minas Gerais e contribuir para o 
melhoramento das escolas participantes. 

Art. 2° - A escola participante deverá fazer sua inscrição perante a 
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Secretaria de Estado da Fazenda e desenvolver junto aos alunos 
uma campanha para o recolhimento de notas fiscais. 

Parágrafo único - As notas fiscais serão entregues mensalmente à 
Secretaria de Estado da Fazenda que procederá a sua conferência. 

Art. 3° - As escolas participantes serão premiadas levando em conta 
os seguintes critérios, entre outros estabelecidos em decreto: 

I - quantidade de notas fiscais recolhidas; 
li -valor consignado na nota fiscal. 
§ 1 o - Os prêmios consistem em computadores, televisores, livros, 

reformas para ampliação da estrutura escolar, construção de quadras 
poliesportivas e valor em dinheiro. 

§ 2° - A escola poderá optar pelo prêmio que melhor atenda a suas 
necessidades. 

§ 3° - A distribuição dos prêmios será regulamentada em decreto. 
§ 4° - Os prêmios serão entregues no prazo máximo de noventa dias 

a contar do recebimento das notas fiscais. 
Art. 4° - As escolas participantes deverão prestar contas a cada 

período de doze meses. 
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2003. 
Antônio Júlio 
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo melhorar a 

arrecadação do ICMS do Estado de Minas Gerais e, ao mesmo 
tempo, contribuir para o melhoramento das escolas que participarem 
do Programa "Em Minas Nota Fiscal É Educação". 

As escolas municipais, estaduais e até as escolas particulares que 
desejarem participar do programa deverão se inscrever na Secretaria 
de Estado da Fazenda e desenvolver junto aos alunos uma campanha 
para o recolhimento de notas fiscais. 

A intenção é firmar-se uma parceria entre a Secretaria de Estado da 
Fazenda e a Secretaria de Estado da Educação. A Secretaria da 
Fazenda terá a oportunidade de fiscalizar as notas fiscais obtidas 
pelos alunos, verificando sua procedência, e a Secretaria de Estado 
da Educação, ao desenvolver uma campanha de conscientização dos 
alunos acerca da importância de se pedir nota fiscal no ato da compra 
de qualquer mercadoria, terá a oportunidade de distribuir recursos 
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para o melhoramento das escolas e, conseqüentemente, do 
sistema educacional. 

Com a aprovação e a implantação deste projeto, o Estado obterá um 
aumento considerável na arrecadação do ICMS. As escolas, ao 
ensinarem os alunos a exigir notas fiscais no ato da compra, estarão 
educando para a cidadania e contribuindo para o melhoramento do 
próprio estabelecimento escolar. 

Conto com o apoio dos colegas parlamentares à aprovação desta 
proposição. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela 
Deputada Lúcia Pacífico. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 222/2003, nos 
termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 814/2003 
Acrescenta dispositivo à Lei n° 13.465, de 12 de janeiro de 2000, 

que estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para 
fins de concessão de benefícios pelo Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O inciso 11 do art. 2° da Lei no 13.465, de 12 de janeiro de 

2000, fica acrescido da seguinte alínea "d": 
"d) consequencias advindas de coagulopatias e 

hemoglobinopatias.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 13 de junho de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é estender aos 

portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias a proteção dada ao 
deficiente físico. 

O paciente com coagulopatia, principalmente o hemofílico, 
apresenta vários episódios de sangramento em músculo e 
articulações. Esses sangramentos muitas vezes ocorrem 
espontaneamente, sem relato de traumatismo no local, e levam à 
deficiência física permanente se ocorrerem repetidamente na mesma 
articulação. Durante o episódio de sangramento, o hemofílico se torna 
um deficiente físico, pois não consegue movimentar a articulação 
lesada em toda sua amplitude nem apoiar o corpo, durante a marcha, 
no membro acometido, necessitando do uso de muletas auxiliares ou 
de bengala para a sua locomoção e, em casos graves, até de cadeira 
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de rodas. Casos mais graves podem levar à deficiência física 
permanente. 

O paciente de hemoglobinopatia apresenta quadro crônico de 
anemia, que dificulta o exercício de atividades diárias as mais 
variadas, por comprometimento cardiovascular. Além disso, a anemia 
falciforme leva a crises vaso-oclusivas incapacitantes e recorrentes, 
com dores ósseas, em abdômen, tórax, etc. Em razão disso, o 
hemoglobinopata é um deficiente físico episódico, nos vários tipos de 
crises que o afetam, levando também à necessidade de tratamento 
transfusional nessas intercorrências. 

Ante a situação exposta, entendo ser justo aplicar a proteção dada 
ao deficiente físico aos portadores das patologias citadas, razão pela 
qual submeto este projeto à douta apreciação desta Casa Legislativa. 

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

PROJETO DE LEI No 815/2003 
Dispõe sobre o ensino do braile em escolas especiais no Estado e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica reconhecido o braile como meio de expressão escrita, 

de uso corrente nas escolas especiais de portadores de deficiência 
visual no Estado. 

Art. 2° - O currículo escolar incluirá a disciplina Sistema Braile, 
aplicável ao aluno portador de deficiência visual, matriculado na rede 
pública ou em escola de ensino especial, que dele necessitar. 

Art. 3° - Fica o Estado autorizado a efetuar convênios com 
municípios e com escolas de ensino especial para receberem alunos 
matriculados na rede pública estadual, a fim de que tenham acesso a 
tratamento especial. 

Art. 4°- O Estado promoverá a transcrição para o braile do material 
didático em uso na rede pública estadual, de acordo com a demanda 
anualmente verificada. 

Art. 5° - O Estado fornecerá livros em braile à biblioteca da Escola 
Estadual São Rafael, base do ensino ao deficiente visual no Estado. 

Art. 6° - O Estado, sempre que possível, promoverá cursos de 
técnicas de orientação e mobilidade e de braile e estágios para os 
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professores especializados em ministrar aulas a deficientes visuais 
das escolas estaduais e conveniadas, com o intuito de modernizar e 
adequar o ensino especial à rede física. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de junho de 2003. 
Doutor Viana 
Justificação: O projeto ora apresentado tem por finalidade melhorar 

o ensino especial voltado para o deficiente visual. Em recente visita à 
Escola Estadual São Rafael, minha equipe constatou a dificuldade de 
seus professores em adquirir material didático e livros, sendo que os 
poucos livros que conseguem em braile vêm da Fundação para o 
Livro do Cego no Brasil, sediada em São Paulo. É mínima a remessa 
de livros feita pelo Estado. Só em Belo Horizonte existem cerca de 50 
escolas particulares e públicas que dependem do material fornecido 
pela Escola Estadual São Rafael. Esta Escola possui quatro máquinas 
de impressão em braile, mas três delas estão estragadas, sem 
nenhuma manutenção. 

Os convênios com os municípios e entidades, como a APAE, são 
necessários porque em cada sala de ensino especial, nas escolas do 
interior, é obrigatória a presença de professores especializados e 
psicólogos, o que aumenta demasiadamente o custo para o 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 816/2003 
Institui a Semana Estadual de Conscientização contra o Desperdício 

e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a Semana Estadual de Conscientização 

contra o Desperdício, a ser comemorada anualmente do dia 15 ao dia 
21 de março. 

Art. 2° - A semana de que trata esta lei passa a integrar o calendário 
oficial do Estado. 

Art. 3° - A Semana Estadual de Conscientização contra o 
Desperdício tem como objetivo: 

I - estimular as atividades de promoção e apoio à erradicação do 
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desperdício em todos os setores da sociedade; 

11 - conscientizar todas as camadas populacionais de seu papel 
como agente principal de combate ao desperdício; _ 

111 - sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para que 
compreendam a necessidade do melhor aproveitamento de matérias e 
produtos. 

Art. 4° - O Poder Executivo, por meio de seu órgão competente, 
promoverá atividades de apoio à Semana de que trata esta lei. 

Art, 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de junho de 2003. 
João Bittar 
Justificação: A iniciativa de desenvolvimento e implantação de um 

projeto de combate à fome em todo o País exige a promoção de um 
movimento de conscientização sobre as perdas ocorrentes na 
produção, na distribuição, na comercialização e na utilização de 
produtos. 

Espera-se que a sociedade se comprometa a divulgar informações 
sobre os benefícios do não-desperdício e perca o hábito de descartar 
ou subaproveitar materiais. Este movimento de responsabilidade 
social é fundamental para o bem do Estado e de toda a humanidade. 

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

PROJETO DE LEI N° 817/2003 
Institui o Selo Empresa lncentivadora do Primeiro Emprego no 

Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Selo Empresa lncentivadora do Primeiro 

Emprego, a ser concedido à pessoa jurídica que disponibilizar 20% 
(vinte por cento) de suas vagas funcionais à contratação, por um 
período mínimo de 12 meses, de jovens entre 16 e 24 anos. 

Parágrafo único - Constarão no selo a identificação do agraciado e o 
número e a data desta lei, além dos dados característicos do selo. 

Art. 2° - A pessoa jurídica agraciada com o selo poderá utilizá-lo na 
divulgação de seus produtos e serviços. 

Parágrafo único - O prazo de validade do selo será de um ano, a 
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partir da data de concessão. 

Art. 3° - O selo será concedido nas seguintes classificações: 
I - Empresa lncentivadora do Primeiro Emprego - Parceira: à pessoa 

jurídica que efetuar as contratações previstas no art. 1 o desta lei 
dentro do Programa Primeiro Emprego dos Governos Federal ou 
Estadual, recebendo isenção ou crédito fiscal; 

11 - Empresa lncentivadora do Primeiro Emprego - Consciente: à 
pessoa jurídica que efetuar as contratações previstas no art. 1 o desta 
lei sem obtenção de nenhuma isenção fiscal ou contrapartida dos 
Governos Federal ou Estadual; e 

111 - Empresa lncentivadora do Primeiro Emprego - Responsável: à 
pessoa jurídica que efetuar 50% (cinqüenta por cento) das 
contratações previstas no art. 1 o desta lei com portadores de 
deficiência, egressos do sistema penal ou sob supervisão do 
Judiciário Estadual e de centros de recuperação. 

Art. 4° - A pessoa jurídica agraciada receberá o selo do Governador 
do Estado ou de seu representante, na presença do Presidente do 
Conselho Estadual do Idoso. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, junho de 2003. 
João Bittar 
Justificação: O objetivo desta lei é reconhecer, homenagear e 

incentivar empresas de qualquer setor econômico, entidades sem fins 
lucrativos, proprietários rurais, profissionais liberais e autônomos, 
enfim, qualquer empregador legal que proporcione oportunidades de 
aprendizado a jovens que se iniciam no trabalho sem experiência 
profissional. 

Um dos maiores problemas enfrentados pelos jovens de classe 
social de baixa renda e pelos recém-formados em cursos 
profissionalizantes e superiores é a solicitação de experiência 
profissional para inserção no mercado de trabalho. O apoio de 
empresas dispostas a permitir o aprendizado desses jovens é 
imprescindível para a formação . de competentes profissionais do 
futuro. Mão-de-obra especializada, produtos de qualidade, mercado 
receptivo, geração de emprego: cria-se o ciclo que fomentará a 
economia do Estado. 
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Para valorizar essas empresas por sua ação e sua 

responsabilidade social, contamos com o apoio dos colegas na 
aprovação desta matéria. 

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

PROJETO DE LEI No 818/2003 
Institui o selo de segurança, a ser afixado em botijões de gás 

liquefeito de petróleo- GLP. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os fornecedores, pessoas físicas . ou jurídicas, de gás 

liquefeito de petróleo - GLP - no Estado de Minas Gerais ficam 
obrigados a cumprir as normas de segurança expressas nesta lei. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, fornecedor é quem 
praticar qualquer operação de industrialização, engarrafamento, 
transporte e comércio de GLP, no atacado ou no varejo. 

Art. 2° - Os botijões de GLP, de qualquer tipo e para qualquer uso, 
deverão ter afixado, em local visível, na parte superior um selo de 
segurança que ateste o cumprimento, pelo fornecedor, das normas 
técnicas atinentes expedidas pelo Conselho Nacional do Petróleo -
CNP -, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT- e por 
esta lei. 

Art. 3° - O selo de que trata o artigo anterior deverá conter as 
seguintes informações mínimas, sem prejuízo de exigências de outra 
natureza que são ou vierem a ser estabelecidas pelo poder público: 

I - data de revisão das condições de segurança dos botijões; 
11 - data de engarrafamento do produto; 
111 -prazo de validade do produto; 
IV - informações sobre assistência técnica; 
V - dados do engarrafador; 
VI - informações básicas de segurança; 
VIl -outros dados técnicos; 
VIII- nome e número de registro do profissional responsável técnico. 
Art. 4° - A obrigação de afixar o selo é de responsabilidade primeira 

e direta do fornecedor que se incumbir do carregamento do botijão, 
mas todas as demais pessoas envolvidas com as operações 
detalhadas no art. 1 o e em seu parágrafo único são igualmente 
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responsáveis pelo cumprimento dessa exigência e responderão na 
forma da lei, exceto se, demandadas, provarem documentalmente fato 
excludente da obrigação. 

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no "caput" deste 
artigo, fica expressamente vedada a comercialização de botijões de 
GLP sem o selo de que trata esta lei ou sem a estrita observância 
desta norma, especialmente quanto ao local de fixação e às 
informações mínimas. 

Art .. 5° - Caberá ao Instituto de Pesos e Medidas zelar pelo 
cumprimento do disposto nesta lei, podendo, para tanto, expedir as 
normas infralegais que entender necessárias, bem como exercer a 
fiscalização, por seus agentes ou mediante convênios com outros 
órgãos da administração pública . 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei. 
Sala das Reuniões, de junho de 2003. 
Mauro Lobo 
Justificação: A formulação de uma política pública de 

desenvolvimento das relações de consumo se solidifica principalmente 
com a normatização de atos que proporcionem maior segurança ao 
consumidor. 

A informação sobre o produto com a especificação de suas 
características, composição e qualidade constitui direito básico do 
consumidor, previsto no art. 6° da Lei no 8.078, de 1990. Este projeto 
de lei, ao tornar obrigatória a afixação do selo de segurança nos 
botijões de gás, com as devidas informações, atende ao disposto no 
Código de Defesa do Consumidor. 

Há que se observar que o projeto se preocupa não só com a 
qualidade do produto em questão, mas também com o seu índice de 
periculosidade e, conseqüentemente, com a segurança do 
consumidor. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Leonardo Quintão. Anexe-se ao Projeto de Lei no 10/2003, 
nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 819/2003 
Torna obrigatória a entrega do "Manual do Preso" a todos os 

condenados que ingressarem no Sistema Penitenciário Estadual de 
Minas Gerais . 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica estabelecida a obrigatoriedade da entrega do "Manual 

do Preso" a todos os condenados, com sentença transitada em 
julgado ou não, que ingressarem no Sistema Penitenciário Estadual 
de Minas Gerais. 

Art. 2° - O Manual referido no art. 1 o deverá ser entregue, mediante 
recibo, ao próprio condenado ou a seu representante legal. 

Art. 3° - A responsabilidade pela elaboração, pela atualização e pela 
distribuição do "Manual" será da Secretaria de Estado de Defesa 
Social, podendo, para tanto, firmar convênio com a Ordem dos 
Advogados do Brasil e universidades, públicas ou privadas. 

Art. 4° - O "Manual" deverá abordar, sem prejuízo de outros 
conteúdos, os direitos e deveres básicos do preso, previstos pela 
Constituição Federal, Lei de Execução Penal e Código de Processo 
Penal, bem como outras legislações correlatas. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2003. 
Mauro Lobo 
Justificação: O presente projeto tem por finalidade auxiliar os presos, 

garantindo-lhes o direito à informação, que está previsto no art. 5°, 
XIV, da Constituição Federal. 

A Lei de Execução Penal diz, em seu art. 3°, que o preso, tanto o 
que está respondendo ao processo quanto o condenado, continua 
tendo todos os direitos que não lhe foram retirados pela pena ou pela 
lei. No art. 46, a referida lei impõe que o condenado, no início da 
execução da pena ou da prisão, seja cientificado das normas 
disciplinares. Isso é imprescindível, visto que só se pode exigir uma 
conduta dos que possuam conhecimento prévio do dever-ser. 

O "Manual do Preso" deverá abordar de forma clara todos os direitos 
e deveres dos presos, servindo como um instrumento que lhes 
permita resgatar, com dignidade, a dívida que contraíram para com a 
sociedade. 

A abordagem tratará dos direitos que são próprios dos presos, tais 
como a alimentação, a saúde, a educação, o trabalho, a integridade 
física e moral, o trabalho remunerado, as assistências religiosa e 
familiar, além de informação sobre a possibilidade de progressão de 
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regime, livramento condicional, indulto, comutação, entre outros. 

O Manual deverá também conter os deveres básicos dos presos 
previstos na Lei de Execução Penal, no Código de Processo Penal, na 
Constituição Federal e na legislação complementar. Entre os deveres 
dos presos, podem-se citar os seguintes: ter bom comportamento, 
visto que o mau comportamento poderá gerar o indeferimento de 
benefícios pleiteados junto à Vara de Execuções (art. 39, 11, da LEP); 
trabalhar, sendo sua recusa considerada falta grave (art. 39, V, c/c o 
art. 50, VI, da LEP); manter a limpeza da cela, bem como a 
conservação dos objetos de uso pessoal (art. 39, IX e X, da LEP); 
obedecer aos funcionários e respeitar os outros presos ou qualquer 
outra pessoa com quem vá se relacionar, podendo seu 
descumprimento acarretar falta grave; não se envolver em 
movimentos contra a ordem e a disciplina, e não participar de fugas; 
indenizar a vítima e seus herdeiros e também, quando possível, pagar 
ao Estado as despesas de sua manutenção. 

De acordo com as especificações acima, pode-se perceber que o 
"Manual do Preso" é o início de uma revolução dentro de um projeto 
de segurança pública que garanta respeito a todos. O "Manual" será 
um valioso auxílio a garantir respeito, dignidade e legalidade no 
cumprimento da lei, essenciais para termos um direito sólido e uma 
justiça verdadeira. 

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

PROJETO DE LEI N° 820/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Ativa dos Moradores do 

Bairro São Judas Tadeu, com sede no Município de Ponte Nova. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ativa dos 

Moradores do Bairro São Judas Tadeu , com sede no Município de 
Ponte Nova. 

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. 
Padre João 
Justificação: A referida Associação é uma sociedade civil sem fins 
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lucrativos, fundada em 18/5/99, com sede na cidade de Ponte 
Nova. Tem por finalidade precípua identificar e analisar os problemas 
da comunidade nas diversas áreas, buscando meios de solucioná-los, 
protegendo a saúde da família, da maternidade, da velhice e da 
infância. Promove a proteção do meio ambiente por meio de palestras 
e campanhas e da realização de torneios específicos, promovendo o 
bem-estar dos moradores em geral. 

O processo objetivando a concessão à entidade do título 
declaratório de utilidade pública encontra-se legalmente amparado, 
estando atendidas as exigências contidas na Lei no 12.972, de 
27/7/98. 

Por essas razões, 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, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 821/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

São Benedito, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro São Benedito , com sede no Município de 
Conselheiro Lafaiete. 

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. 
Padre João 
Justificação: A referida Associação é entidade civil sem fins 

lucrativos, fundada em 19/12/83, com sede na cidade de Conselheiro 
Lafaiete. Tem por finalidade precípua reunir moradores do Bairro São 
Benedito, lutar pela melhoria das condições de vida, representando 
seus interesses gerais e individuais junto ao poder público e às 
entidades privadas, promovendo eventos de interesse da comunidade 
e auxiliando na conscientização e promoção do ser humano. 

O processo objetivando a concessão à entidade do título 
declaratório de utilidade pública encontra-se legalmente amparado, 
estando obedecidas as exigências contidas na Lei no 12.972, de 

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



705 
2717198. 

Por essas razões, 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, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 82212003 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Padre Francisco 

Carvalho Moreira, 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 Creche Comunitária 

Padre Francisco Carvalho Moreira, 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, 27 de maio de 2003. 
Rogério Correia 
Justificação: A Creche Comunitária Padre Francisco Carvalho 

Moreira é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 
2314184, e tem sua diretoria constituída por pessoas de reconhecida 
idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias. 

A Creche Comunitária tem como principais objetivos estatutários o 
amparo e a assistência a crianças carentes até seis anos, inclusive 
com alimentação. 

Pelos relevantes serviços prestados por essa instituição à sociedade 
e por sua importância social, apresento este projeto de lei para 
apreciação dos meus nobres pares. 

- 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° 82312003 
Cria o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP - e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP 

-, destinado à: 
I - adequação, modernização e aquisição de novos equipamentos de 
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11 - formação e capacitação profissional dos agentes e técnicos de 
segurança pública; 

111 - informatização dos arquivos e dados da área de segurança 
pública. 

Art. 2° - São beneficiários do FESP: 
I - a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; 
li- a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; 
111 -o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. 
§ 1 o - Poderão ser beneficiárias dos recursos do Fundo, mediante 

convênio, as prefeituras que comprovarem o funcionamento no 
município, pelo prazo mínimo de seis meses na data da solicitação, de 
conselho municipal integrado paritariamente por representantes do 
poder público e da sociedade civil, que atue nas áreas de segurança 
pública, de defesa social e de defesa dos direitos humanos. 

§ 2° - Os recursos destinados aos órgãos estaduais serão utilizados, 
prioritariamente, em investimentos destinados a projetos e ações que 
contribuam para a integração de atividades entre os órgãos de 
segurança pública. 

Art. 3° - O FESP, de natureza e individuação contábeis, tem prazo 
de duração indeterminado. 

Art. 4° - São recursos do FESP: 
I - receitas imobiliárias - classificação orçamentária 131; 
li - 20% (vinte por cento) do valor das taxas cobradas pelo exercício 

do poder de polícia - classificação orçamentária 1121; 
111 - receitas de dividendos - classificação orçamentária 1322; 
IV - outras receitas patrimoniais, abrangendo juros bancários e lucro 

na alienação de títulos de crédito - classificação orçamentária 139; 
V - cota-parte do Estado das multas sobre o recolhimento do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - classificação orçamentária 
1911.01.01; 

VI - cota-parte do Estado sobre o recolhimento de multas do Imposto 
sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - classificação 
orçamentária 1911.04.01; 
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VIII - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a 
ser destinados por pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira; 

IX - dotação consignada anualmente no orçamento do Estado; 
X - transferências orçamentárias provenientes de entidades 

públicas; 
XI - receitas decorrentes de convênios, acordos ou instrumentos 

congêneres firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais 
ou internacionais; 

XII - recursos de qualquer origem, desde que não onerosos aos 
cofres públicos. 

§ 1 o - Os recursos de que trata este artigo serão depositados em 
conta especial mantida pelo Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais- BDMG. 

§ 2° - As classificações orçamentárias identificadas neste artigo 
referem-se ao exercício de 2000. 

§ 3° - A alteração nas classificações orçamentárias não importará 
mudança na composição das receitas do FESP. 

Art. 5° - O órgão gestor do FESP é a Secretaria de Estado da 
Fazenda, à qual incumbe entre outras atribuições: 

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

11 - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e 
acompanhar sua execução e a aplicação das disponibilidades de 
caixa; 

111 - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico do 
projeto ou da atividade beneficiados com recursos do Fundo. 

Art. 6°- O agente financeiro do FESP é o BDMG, ao qual compete: 
I - aplicar os recursos do Fundo segundo as normas e os 

procedimentos definidos pelo órgão competente; 
11 - remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades temporárias 

de caixa para evitar a descapitalização do Fundo; 
111 - comunicar ao órgão gestor, no prazo máximo de cinco dias úteis, 

a realização de depósitos a crédito do Fundo, com especificação da 
origem; 

IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos do Fundo 
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sob sua responsabilidade. 

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum tipo de 
remuneração pelos serviços prestados. 

Art. 7° - Integram o grupo coordenador a que se refere o inciso X do 
art. 3° da Lei Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993: 

I- dois representantes da Secretaria de Estado da Defesa Social; 
li- um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
111 - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais; 
IV - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; 
V - um representante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Minas Gerais; 
VI - o Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembléia 

Legislativa; 
VIl - dois representantes escolhidos em reunião pública dos 

conselhos municipais a que se refere o § 1 o do art. 2° desta lei; 
VIII - dois representantes escolhidos em reunião pública das 

entidades civis sem fins lucrativos, voltadas para a promoção dos 
direitos humanos, que tenham sede e área de atuação no Estado; 

IX - um representante indicado pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, seção de Minas Gerais; 

X - um representante da Associação Mineira de Municípios; 
XI - um representante escolhido em reunião pública das associações 

comunitárias e de moradores legalmente constituídas, com sede e 
área de atuação no Estado. 

Art. 8° - Compete ao grupo coordenador, além das funções 
estabelecidas na Lei Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993: 

I - aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as diretrizes 
estabelecidas nos planos de ação governamental e nas deliberações 
do Conselho de Defesa Social; 

11 - acompanhar a execução do plano de aplicação dos recursos; 
111 - elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa do 

Fundo; 
IV - elaborar a proposta orçamentária do Fundo; 
V - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do 

Fundo. 
Art. 9° - Os demonstrativos financeiros do FESP obedecerão ao 
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disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1994, e às 
normas do Tribunal de Contas do Estado, serão atualizados 
mensalmente e tornados disponíveis para consulta pública, por meio 
da Internet. 

Parágrafo único - Observado o disposto neste artigo, os 
demonstrativos referentes a recursos repassados aos municípios 
serão, ainda, encaminhados diretamente ao conselho municipal a que 
se refere o § 1 o do art. 2° desta lei. 

Art. 1 O - Ficam os Contadores Judiciais obrigados a fornecer ao 
Conselho de Criminologia e Política Criminal da Secretaria de Estado 
da Defesa Social, ao Grupo Coordenador do Fundo Penitenciário e à 
Corregedoria-Geral de Justiça relatório mensal do montante dos 
valores recolhidos ao Fundo Penitenciário, indicando o Banco e as 
respectivas contas. 

Art. 11 - O § 3° do art. 113 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, modificado pelo art. 6° da Lei no 13.430, de 28 de dezembro de 
1999, passa a vigorar com a redação que se segue, ficando acrescido 
ao artigo o seguinte§ 4°: 

"Art. 113- ...................................................................... . 
§ 3° - As receitas provenientes da arrecadação da Taxa de 

Segurança Pública, prevista na Tabela D, anexa a esta lei, terão a 
seguinte destinação: 

I - 80% (oitenta por cento) para a Secretaria de Estado da Defesa 
Social; 

11 - 20% (vinte por cento) para o Fundo Estadual de Promoção dos 
Direitos Humanos. 

§ 4° - 15% (quinze por cento) do montante previsto no § 3° deste 
artigo serão obrigatoriamente destinados a programas de defesa e 
promoção dos direitos humanos implantados pela Secretaria da 
Defesa Social.". 

Art. 12 - O parágrafo único do art. 36 da Lei no 12.427, de 27 de 
dezembro de 1996, alterada pela Lei no 12.732, de 30 de dezembro de 
1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 36- ....................................................................... .. 
Parágrafo único - Incluem-se, na receita de que trata este artigo, 

apenas os recursos provenientes das custas previstas na Lei Federal 
no 9.099, de 26 de setembro de 1995, excetuando-se as multas e 
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prestações pecuniárias.". 

Art. 13 - O art. 3° da Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de 1994, 
modificada pelas Leis nos 12.147, de 14 de maio de 1996, e 12.703, 
de 23 de dezembro de 1997, fica acrescido do seguinte inciso IV: 

"Art. 3°- ......................................................................... . 
IV - os resultantes da aplicação da Lei Federal no 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, consistentes em multas e prestações pecuniárias.". 
Art. 14 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias 

contados da data de sua publicação. 
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2003. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: A situação dos órgãos de segurança pública no Estado 

é bastante preocupante no momento atual. Estudos realizados pelas 
Polícias Civil e Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar apontam para 
a urgente necessidade de reaparelhamento dessas instituições, para 
que possam cumprir as tarefas que constitucionalmente lhes são 
atribuídas. 

A escassez de recursos para investimentos tem sido uma constante 
no quadro orçamentário estadual. Nesse contexto, a criação de um 
fundo, com a definição de receitas a ele vinculadas, parece ser a 
melhor alternativa para que sejam mantidos canais estáveis de 
financiamento. 

A Tabela I, apresentada a seguir, exibe o montante de recursos 
previstos no orçamento estadual para a função de segurança pública, 
no exercício de 2000: 

* - A Tabela I foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 
19.6.2003. 

O projeto de lei apresentado busca identificar recursos passíveis de 
vinculação e destiná-los exclusivamente para investimentos no 
reaparelhamento dos órgãos de segurança. Poderão ser beneficiários, 
ainda, os municípios, desde que neles haja conselho municipal 
atuante, ao qual competirá receqer os demonstrativos de aplicação 
dos recursos como forma de se garantir a transparência no processo e 
se evitarem eventuais desvios nas finalidades do Fundo. A Tabela 11 
mostra a previsão orçamentária e a execução, até março de 2000, dos 
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recursos que se pretende vincular ao Fundo. 

* - A Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 
19.6.2003. 

FONTE: Demonstrativos da Receita Orçamentária-Consolidação da 
Administração Direta - arrecadação efetivada, autarquias, fundações e 
fundos estaduais, relativos ao mês de março de 2000. 

Os dados da execução orçamentária apontam para a possibilidade 
de recursos da ordem de R$30.000.000,00, considerados apenas os 
três primeiros meses do ano fiscal. Ainda que as estimativas de 
receita possam ser consideradas como sendo superestimadas, como 
parece ser o caso em algumas situações, pode-se prever que os 
recursos existentes são suficientes para atender, em um primeiro 
momento, as despesas previstas. Esse fato confere viabilidade ao 
fundo que se pretende criar. 

Assim, contamos com a colaboração dos ilustres Deputados para 
que a proposição - discutida e aprimorada no que couber - possa ser 
aprovada nesta Casa. 

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

PROJETO DE LEI N° 824/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.304/2002) 

Declara de utilidade pública a Vila Vicentina da Sociedade São 
Vicente de Paula de Morada Nova de Minas, com sede no Município 
de Morada Nova de Minas. 

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

Sociedade São Vicente de Paula de Morada Nova de Minas, com 
sede no Município de Morada Nova de Minas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2003. 
Domingos Sávio 
Justificação: A Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paula de 

Morada Nova de Minas é uma sociedade civil sem fins lucrativos que 
tem por finalidade promover o bem-estar da comunidade. 

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme 
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documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos 
previstos na legislação em vigor, tornando-se por isso habilitada a 
receber o título declaratório de utilidade pública em âmbito_ estadual, 
conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desta 
proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 825/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 2.450/2002) 

Declara de utilidade pública o Grupo Esperança Terceira Idade, com 
sede no Município de Morada Nova de Minas. 

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

Terceira Idade, com sede no Município de Morada Nova de Minas. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2003. 
Domingos Sávio 
Justificação: O Grupo Esperança Terceira Idade é uma sociedade 

civil sem fins lucrativos que tem por finalidade promover em especial o 
bem-estar da comunidade da terceira idade. Diante do exposto, e 
tendo em vista que a entidade, conforme documentação apresentada, 
atende plenamente aos requisitos previstos na legislação em vigor, 
tornando-se por isso habilitada a receber o título declaratório de 
utilidade pública em âmbito estadual, conto com o indispensável apoio 
dos nobres parlamentares 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° 826/2003 
(Ex-Projeto de Lei no 167 /99) 

Institui normas para o atendimento pelo Sistema Único de Saúde -
SUS - nos casos que menciona e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Poder Executivo, por meio do SUS, deverá autorizar a 

realização gratuita de cirurgia plástica para correção de lesões em 
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mulheres vítimas de violência. 

Art. 2° - Os hospitais e centros de saúde do SUS, ao receberem 
vítimas de estupro, deverão informá-las, no atendimento, da 
possibilidade de acesso gratuito à cirurgia plástica para reparação e 
as providências necessárias para sua realização, tão-somente das 
lesões ou seqüelas da agressão comprovada. 

§ 1 o - A mulher vítima de violência grave que fizer a opção pela 
cirurgia deverá procurar unidade que realize a cirurgia, portando o 
registro de ocorrência oficial da agressão. 

§ 2° - O profissional de medicina que indicar a necessidade da 
cirurgia deverá fazê-lo em diagnóstico formal expresso, 
encaminhando-o ao responsável da unidade de saúde respectiva, 
para sua autorização. 

Art. 3° - Para a realização do disposto nesta lei, o Poder Executivo 
adotará, entre outras, as seguintes ações: 

I - instalação de um modelo assistencial que contemple equipes de 
especialistas em cirurgia plástica; 

11 - realização periódica de campanhas de orientação e publicidade 
institucional com produção de material didático a ser distribuído para a 
população-alvo; 

111 - distribuição gratuita de produtos farmacológicos durante o pré-
operatório e o pós-operatório; 

IV - encaminhamento para clínica especializada dos casos indicados 
para complementação diagnóstica ou tratamento, quando necessário; 

V - controle estatístico dos casos de atendimentos. 
Art. 4° - Fica o Executivo autorizado a celebrar contratos e outras 

formas de parceria com organismos públicos ou privados, com o 
objetivo de viabilizar o atendimento de que trata esta lei. 

Art. 5° - Os recursos financeiros destinados a cobrir as despesas 
decorrentes desta lei serão alocados para o ano subsequente à sua 
aprovação e provenientes da programação orçamentária de saúde 
estadual. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de 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, 17 de junho de 2003. 
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Sebastião Helvécio 
Justificação: O projeto de lei que ora apresento nesta Casa, para 

discussão dos nobres colegas Deputados, procura oferecer as 
condições para que as mulheres vítimas de agressão tenham 
atendimento médico, na especialidade de cirurgia plástica, quando 
sofrerem lesões que comprometam sua aparência física. 

A maioria dos casos de agressão às mulheres acontece com 
mulheres cujas condições sócio-econômicas não suportam os custos 
de uma cirurgia plástica reparadora. Ficam, dessa forma, 
estigmatizadas pelo restante de suas vidas. As seqüelas 
compreendem queimaduras e cortes profundos em seus corpos, que 
as marcam fisica e psicologicamente, e, como conseqüência, elas 
procuram se esconder da convivência social. Há casos em que as 
lesões comprometem, inclusive, a locomoção da mulher, retirando-lhe 
a capacidade para o trabalho e outros afazeres produtivos. 

É justo, pois, que o sistema de saúde público ofereça o tratamento 
médico adequado, por meio da cirurgia reparadora, realizada segundo 
os procedimentos e técnicas da moderna medicina. 

O projeto procura, assim, devolver a dignidade à mulher lesionada e 
dar-lhe o conforto psico-emocional para a continuação de sua jornada 
como pessoa humana. 

O apoio de Deputados e Deputadas desta Assembléia Legislativa à 
aprovação deste projeto significa uma enorme contribuição na luta 
pela preservação da dignidade da mulher. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Miguel Martini. Anexar ao Projeto de Lei no 44/2003, nos 
termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 827/2003 
(Ex-Projeto de Lei n° 648/99) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas concessionanas 
dos serviços de telecomunicações darem conhecimento explícito e 
detalhado das ligações que gerarem valores cobrados a título de 
impulsos excedentes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As empresas concessionárias dos serviços de 

telecomunicações são obrigadas a explicar a origem das ligações que 
gerarem impulsos excedentes nas contas telefônicas . 
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Parágrafo único - Para cumprimento do disposto neste artigo, a 

empresa deverá fazer constar na conta telefônica o número do 
aparelho que recebeu a ligação, o nome do assinante desse aparelho 
e a duração do contato. 

Art. 2° - As obrigações impostas por esta norma atingirão tanto as 
ligações provenientes da telefonia fixa como as originárias da telefonia 
móvel. 

Art. 3° - O descumprimento desta lei sujeita o infrator às penalidades 
administrativas previstas em regulamento. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta 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 Reuniões, 17 de junho de 2003. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: Nos tempos modernos, tanto as empresas quanto os 

cidadãos buscam obter em suas atividades melhores resultados 
econômicos, financeiros e práticos. Do lado das empresas, a busca e 
a disputa por novos clientes fazem com que haja um constante 
melhoramento e aperfeiçoamento na qualidade de seus serviços. Em 
contrapartida, o cidadão procura e deseja, cada vez mais, atender a 
suas necessidades buscando melhores serviços, redução de 
despesas e controle efetivo de gastos. A nosso ver, as companhias 
telefônicas estão prestando um desserviço à população quando se 
eximem de mostrar efetivamente nas contas telefônicas as ligações 
geradoras dos valores lançados apenas como "impulsos excedentes". 
O cidadão é obrigado a admitir aquela despesa e pagar a respectiva 
conta sem nenhuma comprovação de seu fato gerador. 

Achamos que as empresas concessionárias dos serviços de 
telecomunicações, ao lançarem os valores constantes nas contas 
telefônicas, têm a obrigação de provar e explicitar a sua origem, não 
só para o controle do usuário, mas também para terem seu 
desempenho bem avaliado no mercado prestador de serviços. 

Em vista do exposto, esperamos contar com o apoio de nossos 
pares para a aprovação desta proposição oportuna e de caráter 
eminentemente social. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo 
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Deputado Alberto Bejani. Anexar ao Projeto de Lei n° 20/2003, nos 
termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
No 879/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que 
encaminhe ao Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica pedido 
de inclusão do Dia de Santos Dumont (23 de outubro) no calendário 
de eventos oficiais do órgão. 

No 880/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se 
promova, por intermédio da Secretaria da Educação, a comemoração 
do Dia de Santos Dumont no Município de Santos Dumont. 

N° 881/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que o Dia de 
Santos Dumont seja comemorado em todas as unidades escolares da 
rede estadual. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 882/2003, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja 
formulado voto de louvor à Prefeitura Municipal e ao Sindicato Rural 
de Patos de Minas pela realização da 45a edição da Festa Nacional do 
Milho- FENAMILHO. (-À Comissão de Política Agropecuária.) 

No 883/2003, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que se conceda ao Pe. 
André Callegari o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas 
Gerais. (-À Comissão de Educação.) 

N° 884/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja viabilizada a 
instalação, no Município de Uberlândia, do Centro Gráfico e do Centro 
Tecnológico da Empresa Souza Cruz S.A. (-À Comissão de Turismo.) 

N° 885/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que 
remeta a esta Casa cópia do planejamento e do orçamento da 
mudança da 11a Cia. da PMMG. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 886/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que 
sejam afastados da corporação os Cabos Ferraz e Fábio, que servem 
no Município de Ewbank da Câmara, devido às denúncias que os 
envolvem em morte ocorrida nessa cidade . 
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Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja convocado 

e sediado por esta Casa o I Fórum Parlamentar Brasileiro, a se 
realizar paralelamente ao Fórum Social Brasileiro, de 6 a 9/11/2003. (-
À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Roberto Carvalho e Maria Tereza Lara. 

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 Miguel Martini, em que solicita o desarquivamento do 
Projeto de Lei no 2.306/2002. (- Semelhante proposição foi 
apresentada anteriormente pelo Deputado Antônio Carlos Andrada.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 

Srs. Deputados, telespectadores, assessoria, volto à tribuna para 
registrar, com grande alegria, que o parlamento mineiro, durante três 
dias, recepciona mais de 1000 participantes no debate sobre a 
reforma tributária, em uma reflexão tão necessária. Desde ontem 
acompanhamos o posicionamento dos expositores. 

A Assembléia, sob a competente Presidência do Deputado Mauri 
Torres, tem dado demonstração inequívoca e traz a este parlamento, 
local apropriado para reflexões e discussões, momentos importantes 
que farão parte da carta de Minas relativa à reforma tributária, em 
tramitação no Congresso Nacional. A redução de ICMS é necessária, 
pois é catalisadora da geração de renda, empregos e oportunidades 
para o Estado. Com o auxílio de Deputados, tive, na legislatura 
passada, projetos sancionados pelo Governador. O primeiro reduzia a 
alíquota de ICMS de 18 para 12% para o setor moveleiro; o segundo, 
do setor têxtil, de 18 para 12%, e o terceiro, do setor vinícola, de 30 
para 25%. 

Essa elevada carga tributária tem-nos encarnado, inviabilizando 
grandes investimentos não só para Minas, mas para o País. 
Presenciamos argumentações importantes, e cada cidadão mineiro, 
experiente na área tributária, traz novos planos e reflexões que 
contribuirão para a formatação de importante projeto para o Brasil. 
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É necessário que isso aconteça não somente em Minas, mas em 

outros Estados. Minas é um exemplo, pois sempre sai na frente. Por 
meio dos parlamentares, dos Secretários de Estado e dos que fazem 
parte do segmento socioeconômico, busca alternativas para que a 
indústria seja competitiva, saudável e progressista. 

Há poucos dias realizamos, nesta Casa, audiência pública. 
Contamos com a presença do BDMG no novo programa de 
desenvolvimento Indústria Mineira Competitiva, liderado pelo 
Secretário Wilson Brumer. Numa boa hora e iniciativa, auxilia a 
indústria a caminhar com suas próprias pernas, liberando recursos de 
R$200.000,000 a R$500.000,00, com juros de 4% a 6% mais o IPCA. 
Precisamos traduzir isso em trabalho, capaz de trazer a paz social, a 
harmonia das cidades e a não-violência. Contribuímos muito com esse 
debate. Certamente, com ele, apresentaremos ao relator a 
preocupação do Governo e dos mineiros. 

Enalteço a importância deste seminário, com mais de mil inscritos de 
todo o Estado. Eles compartilham e trazem o brilho de sua inteligência 
e experiências na formatação deste importante projeto, que não é só 
de Minas, mas do Brasil. Daremos uma contribuição extraordinária 
para a reforma da previdência e tributária. Por meio de diálogo franco, 
correto e transparente, desempenharemos o verdadeiro papel de 
parlamentar e de cidadão mineiro. 

Outro assunto nos traz à tribuna. Há poucos dias realizamos, na 
Comissão de Educação, discussão importante sobre o concurso 
público. Fizemos inúmeras intervenções, juntamente com o autor da 
audiência pública e Presidente da Comissão, Deputado Adalclever 
Lopes. Esteve presente o Procurador-Geral Adjunto do Estado, que 
manifestou a posição do Estado quanto ao recurso de apelação. Ainda 
faltavam 15 a 20 dias para o término do prazo, quando demonstrou 
tecnica, juridica e processualmente a disposição do Estado em buscar 
nova definição jurídica no Tribunal de Justiça. 

Temos em mãos belíssima peça de apelação produzida, com muito 
esforço, por meio de comissão nomeada pela Portaria no 92. Quatro 
Procuradores defenderão os legítimos interesses dos que se 
encontram na iminência de sofrer prejuízos nas suas funções. 

Esta peça já se encontra disponibilizada no "site" da Procuradoria-
Geral do Estado, esclarecendo principalmente sobre os pontos 
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debatidos e que serão reexaminados pela Corte superior. 

É necessário frisar a preocupação do Governador Aécio Neves. À 
época em que tomou conhecimento da sentença da 4a Vara da 
Fazenda Pública, entendendo a nulidade do concurso, determinou a 
S. Exa. imediatas providências para o acompanhamento junto ao T J, 
por meio da apresentação das razões recursais. 

Sabemos que todas as pendências judiciais são demoradas, muitas 
vezes discutidas até no STF, mas nossa maior preocupação é com a 
causa do servidor. Vejo à direita e à frente representantes de Monte 
Santo de Minas e São Sebastião do Paraíso, terra de Rêmolo Aloise, 
na luta pela valorização e dignidade do magistério mineiro. Quero 
saudá-los, caríssimos servidores da educação, e apresentar nossas 
homenagens e nosso testemunho acima de tudo, fazendo deste 
parlamento um "hall" constante de defesa do magistério, de cuja 
classe jamais poderemos nos esquecer. A minha frente vejo a Profa. 
Ana Maria, colega de Comissão de Educação, que tanto tem lutado 
por todas as educadoras de Minas. Testemunho nossa preocupação 
na construção e aperfeiçoamento do diálogo, desses importantes 
projetos, procurando resgatar a todos os servidores da educação o 
que há de melhor, mais salutar e justo. Tenham a certeza de que, por 
meio dessas discussões em nossas comissões, assumimos um 
compromisso com nossa consciência e com todos vocês, juntando 
esforços e sacrifícios para apresentar essa proposta de reforma, 
juntamente com o plano de carreira tão necessário. Todos os 
Deputados, irmanados num só sentimento de gratidão e respeito pela 
classe dos servidores, construiremos, como já estamos construindo, 
esse grande projeto não somente para o servidor da educação, mas 
para todo servidor público, peça importante que é, sem dúvida o maior 
patrimônio do Estado. Sem os servidores nosso Estado jamais 
caminharia, como vem caminhando, a passos largos e determinados. 

Apresentamos pela manhã uma PEC buscando encampar e garantir 
o tombamento da Serra da Moeda. Recebemos alguns pleitos nesse 
sentido. Temos certeza absoluta de que, se não tomarmos medidas 
preventivas, haverá a destruição daquele importante patrimônio que 
temos. Com isso, fatos históricos que já estão dentro do coração e no 
sentimento do povo mineiro podem ser perdidos. Temos de garantir o 
seu tombamento, para evitarmos futuras depredações de empresas 
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que, com certeza, buscarão a exploração do minério, trazendo a 
intranqüilidade para os moradores do Município de Moeda. 

Sr. Presidente, sinto-me muito feliz, porque, na sexta-feira passada, 
pudemos encerrar, neste Plenário, um importante encontro sobre a 
economia solidária, aquela que busca, pela união de esforços, em 
campanha solidária, dar condições de vida digna ao nosso cidadão. 
No auditório repleto, acompanhamos os depoimentos de pessoas que 
lutam em suas regiões para resgatar a auto-estima, a autogestão de 
negócios, de pensamento e de desenvolvimento para Minas Gerais. 
Fico feliz porque a Assembléia tem sido palco dos mineiros, o legítimo 
parlamento de todos aqueles que buscam trazer suas reivindicações, 
e, com certeza, com o sentimento dos parlamentares, haveremos de 
construir grandes projetos para todo o nosso povo e para toda a nossa 
gente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, visitantes e imprensa presente, é sabido por todos que um 
dos temas mais debatidos atualmente é o da segurança pública, tanto 
em nível do Estado quanto do nosso País. Há uns dois meses, tive a 
oportunidade de aqui, desta tribuna, relatar a triste situação da minha 
querida terra natal, lbirité. Conforme falei naquela época, lbirité possui 
um crescimento bastante acelerado da violência e a característica de 
ser dormitório. Tem muitas vilas e uma situação muito difícil. Hoje 
atinge índice dos mais elevados de violência da Grande BH e do 
Estado. 

Ressalto o tráfico de drogas intenso, vigoroso, na minha querida 
lbirité. Há algum tempo, temos observado fugas e mais fugas da 
delegacia civil, chegando mesmo a ser noticiado, naquela época, pela 
Rede Globo, no programa Linha Direta. Há falta de policiamento, de 
estrutura e, acima de tudo, de sensibilidade do comando militar de 
Minas Gerais. 

Acompanhei de perto o lançamento da nova política e das novas 
ações implementadas pelo Governador Aécio Neves, que tem 
mostrado preocupação, zelo e seriedade para enfrentar 
vigorosamente esse grande problema da violência no Estado. 

É imprescindível a participação harmoniosa e obediente de seus 
colaboradores. E aí declino o nome do Comandante-Geral da Polícia 
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Militar do Estado de Minas Gerais. 

Nesse contexto de violência, fui motivado por inúmeras causas, 
conforme relatei, a convidar a Comissão de Segurança Pública para 
reunião em nossa cidade, a fim de acompanhar de perto, ouvir e 
presenciar o clamor, a súplica e as aflições do povo ibiritense. 
Prontamente fui atendido. A Comissão, tão bem conduzida pelo 
Deputado Sargento Rodrigues, o qual tem se pautado com seriedade, 
correção e inabalável vontade de enfrentar esse problema, lá esteve, 
ao lado dos Deputados Rogério Correia, do PT, e Célio Moreira, do 
nosso partido, que tiveram a oportunidade de ouvir e expressar 
opiniões e sugestões, além de prestar contribuições valorosas para a 
solução desse gravíssimo problema. 

Depois de ouvirmos dezenas de moradores e o relato minucioso do 
Prefeito Toninha Pinheiro, que tem feito trabalho maravilhoso à frente 
da administração municipal, como construção de escolas, creches, 
postos de saúde e áreas de lazer e implementação de políticas 
sociais, investindo na juventude e, sobretudo, participando de forma 
solidária da segurança, tivemos a oportunidade de apresentar 
requerimento contendo três subitens importantíssimos para a solução 
do problema. Para tanto, peço a solidariedade e o acolhimento dos 
setores do Governo Estadual. 

Também apresento queixa contra o Comandante-Geral da PMMG, 
que não se fez presente, achando melhor ficar aqui, no conforto do 
seu comando, em vez de ser o primeiro a chegar lá, em cumprimento 
do seu dever. Mesmo diante desse descaso e da falta de respeito, a 
Comissão de Segurança Pública, o Prefeito de lbirité, a comunidade, 
este Deputado, todos nós cumprimos o nosso dever, debatendo, 
ouvindo bastante e apresentando sugestões. Achamos, então, por 
bem, encaminhar requerimento de visita da Comissão ao Governador, 
que tem procurado, com muito zelo, enfrentar o problema. 
Apresentamos três sugestões importantes, essenc1a1s e 
imprescindíveis para que o povo possa ter vida mais tranqüila, segura 
e humana: a implantação do destacamento militar independente, a 
transformação da Delegacia de lbirité em seccional e a construção de 
cadeia pública. 

Aproveito a audiência da TV Assembléia para dizer ao Comando da 
PMMG que lbirité precisa muito de segurança e se encontra triste por 
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não ter sossego e por suas escolas estarem em dificuldade. 
Mesmo não tendo ido a lbirité para vivenciar os problemas da nossa 
querida cidade, que possa nos ouvir, debater conosco e, da mesma 
forma como o nosso Governador, ter vontade de trabalhar, ajudar, 
servir e construir. Se, por um lado, está tranqüilo, no ar condicionado 
de sua confortável sala, por outro, lbirité se encontra em extrema 
dificuldade, triste, vivendo uma onda de insegurança jamais vista. 

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Obrigado, Deputado. 
Quero parabenizá-lo por sua fala e requerimento referente à audiência 
pública em lbirité. A Comissão de Segurança Pública pôde constatar a 
indignação daquela comunidade, que solicita uma companhia e uma 
seccional da Polícia Civil, para resolver a questão da falta de 
policiamento não só de lbirité, mas de Sarzedo e Mauro Campos, 
enfim, toda a região do Barreiro solicita ação imediata por parte do 
Governador e das Polícias Civil e Militar, pois o índice de 
criminalidade cresce assustadoramente. 

Amanhã, teremos uma audiência pública no Barreiro, para discutir a 
questão da insegurança e do alto índice de criminalidade. Há uma 
seccional no Barreiro, onde não funciona um cartório 24 horas, por 
isso, é preciso que as viaturas se desloquem até o Alípio de Melo, a 
fim de registrarem ocorrência. Já solicitamos providências do 
Comando, do Chefe de Polícia, o Dr. Otto, e do Secretário Lúcio 
Urbano. 

Também é assustador o problema do desmanche, do roubo de 
carros na região, o que já é do conhecimento da polícia. Infelizmente, 
nenhuma medida foi tomada. 

A solicitação de V. Exa. é reivindicação da região há anos. lbirité 
tem crescido bastante - e parabenizo o Prefeito Toninha Pinheiro por 
seu excelente trabalho -, mas vive uma onda de vandalismo. O 
comércio é assaltado todos os dias, e as escolas também têm sofrido 
a mesma violência; por sinal, no dia da audiência, em lbirité, a escola 
onde se realizou a reunião foi assaltada. 

V. Exa. pode contar com o apoio deste parlamentar, para que, de 
fato, seja providenciada a instalaç~o de companhia da PM na região, 
a fim de atender àquelas pessoas, que estão presas em suas casas, 
enquanto os bandidos estão à solta. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)- Quero cumprimentá-lo por 
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seu pronunciamento, pois o que podemos fazer é chamar a 
atenção para o caso da segurança pública, como V. Exa. fez com 
lbirité. 

Temos muito que lamentar em Minas Gerais. O Estado deixa de ser 
tranqüilo para tornar-se violento, haja vista o que ocorreu com o ex-
Deputado Paulo Almada, que está entre a vida e a morte no hospital, 
depois de ser baleado à porta de um Banco. 

Nessa noite, os ladrões roubaram um carro da Polícia, simularam 
uma "blitz" e seqüestraram um casal: um médico e uma dentista. 
Temos de continuar batendo nessa mesma tecla e solicitar ao 
Governador Aécio Neves que invista na segurança pública, ou seja, 
na Polícia Militar, na Polícia Civil, na formação de mais policiais e em 
equipamentos. Cumprimos o papel de denunciar diuturnamente a 
violência e de cobrar providências. 

O Deputado Dinis Pinheiro* - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. 
Agradeço a preciosa colaboração da Comissão de Segurança Pública, 
dos Deputados Rogério Correia e Célio Moreira e do nosso 
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, que brilhantemente 
conduz esse trabalho. 

Registro, com muito pesar e firmeza, repúdio ao Comandante-Geral 
da PM. Tenho a oportunidade de visitar várias cidades, percorrendo 
vilas e bairros. O Comandante-Geral também poderia, pelo menos 
uma vez por ano, deixar o Comando para visitar e ver bem de perto os 
problemas gravíssimos da querida lbirité e de outras tantas cidades. 

Sr. Presidente, V. Exa., juntamente com a assessoria da Casa, tão 
capaz, poderia verificar o teor do art. 96 do Regimento Interno, que 
descreve o critério para a distribuição das Comissões na Assembléia. 
Até hoje não se tomou providência no que diz respeito à redistribuição 
das Comissões. O PL almeja e exige o cumprimento integral do 
Regimento Interno. Tenho a certeza de que a Presidência, que tem se 
movido pela ética, correção, seriedade e cumprimento estrito das 
normas jurídicas e do Regimento Interno, será ágil no cumprimento 
desse dispositivo. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Marília Campos. 
A Deputada Marília Campos* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 

Srs. Deputados, Minas Gerais participa de um caloroso debate, 
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recentemente, nesta Casa, sobre a reforma da Previdência, e, 
agora, acerca da reforma tributária. Sem dúvida, apresenta sua 
contribuição em relação ao rumo dessas reformas, que, certamente, 
serão aprovadas no Congresso Nacional. Isso é o que o País precisa 
e deseja para voltar a apostar em um novo rumo para o crescimento 
da economia. Esses debates são acompanhados de uma calorosa 
discussão, envolvendo sociedade civil, parlamentares, sindicalistas. A 
emoção toma conta, e a alternativa freqüentemente exposta é a do 
diálogo. 

Aconteceu recentemente em Contagem negociação entre a nova 
diretoria do CEASA e os comerciantes. De outubro de 2002 a maio de 
2003, ocorreram negociações intensas. 

O que aconteceu é motivo de muita alegria, não apenas porque o 
CEASA está na cidade de Contagem. Acredito que era interesse deste 
Estado essa negociação, que pôs fim aos conflitos que estavam 
acontecendo entre os comerciantes e a direção do CEASA. 

Vale ressaltar que quem está na diretoria do CEASA é o nosso 
colega, ex-Deputado Edson Rezende, que mostrou uma postura de 
democracia, negociação, diálogo, e pôs fim aos conflitos que existiram 
lá, durante nove meses. Uma postura de diálogo, de transparência. 

Acordo firmado entre o CEASA e os comerciantes.(- Lê:) 
"1 - Gestão participativa e transparente. Foi criada uma comissão 

permanente de acompanhamento da tarifa de serviços, a ser 
regulamentada em dez dias. 

2 - Extinção de todas as ações entre CEASA, ACCEASA, 
APHCEMG, AMISA, entre outras, originadas a partir do conflito. 

3 - Plano Nacional de Desestatização. O CEASA-MG e a ACCEASA 
farão gestão na tentativa de retirar o CEASA-MG do processo de 
privatização, iniciado no Governo Fernando Henrique Cardoso. 

4 - Elaboração conjunta com todos os atores do Entreposto do novo 
Regulamento de Mercado, que é de agosto de 1975. 

5 - Cancelamento da cobrança de estacionamento. 
6 - Criação do Centro Empresarial de Agronegócio, no edifício da 

Minasbolsa. 
7 - Criação do Centro de Referência da memória do Entreposto". 
Seria desnecessário ressaltar a importância que o CEASA tem para 

Minas Gerais. No entanto, vale ressaltar a importância que esse 
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acordo tem para o Estado, porque fortalece o CEASA enquanto 
entidade importante no crescimento e desenvolvimento de Minas, põe 
fim aos conflitos, e os comerciantes e a direção do CEASA saem 
desse acordo fortalecidos. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Gostaria de fazer 
coro com V. Exa. Seu pronunciamento é muito oportuno. 

Digo .a V. Exa. que, como tive o privilégio maior de ter convivência 
muito respeitosa e salutar com o Deputado Edson Rezende, posso 
sentir a alegria e a satisfação de seu pronunciamento. 

O Deputado Edson Rezende, com o brilho da sua inteligência, com 
sua honorabilidade e integridade, construiu, nesta Casa, o que há de 
mais importante: sua idoneidade e seu respeito com os colegas. 

Militante na área de saúde, fez da Comissão de Saúde um 
verdadeiro apostolado. Inúmeras leis foram apresentadas e inúmeras 
visitas realizadas em todo o Estado, por ele e por toda a Comissão de 
Saúde. 

Não poderia silenciar-me no momento em que ouço V. Exa., com 
sua alegria, trazendo para esta Casa as boas novas do CEASA. 
Quero compartilhar isso com V. Exa., primeiro, porque conheço, hoje, 
o seu comandante, o seu Diretor maior, que é o nosso caríssimo 
Deputado, e em segundo lugar, pelo trabalho que o Deputado Edson 
Rezende tem realizado, incansavelmente, em tão pouco tempo. 

Estávamos lá, eu, o Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros 
Deputados desta Casa e manifestamos a ele nossa solidariedade. 
Vimos que seu trabalho foi muito rápido, com dedicação única e 
exclusiva, voltada aos interesses não do CEASA, mas do povo 
mineiro. 

Semana passada, ouvi entrevista pela manhã, na CBN, em que o 
Diretor Comercial, representando todos aqueles da Cooperativa que lá 
comparecem, dava testemunho do exemplo do Dr. Edson Rezende. 

Faço coro com V. Exa. e com os Deputados que tiveram a felicidade 
de conviver com o Deputado Edson Rezende. Ele está no caminho 
certo, pois tem o diálogo. Tem entendimento capaz de buscar, por 
meio do diálogo e do respeito, o çaminho convergente. Que venham 
as divergências, que é normal, mas o Deputado Edson Rezende, 
Diretor do CEASA, tem feito com sua equipe trabalho extraordinário 
em defesa do povo mineiro. Parabéns pela iniciativa de trazer seu 
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testemunho. 

A Deputada Marília Campos - Obrigada. A postura do Deputado 
Edson Rezende marca a postura dos petistas em qualquer governo. O 
Governo Lula é marcado por postura democrática de negociação e 
busca de consensos. Por isso, ao discutir a reforma da previdência, a 
reforma tributária, faz-se união com Governadores, Prefeitos e 
Deputados, procurando consenso ao enviar seu projeto para o 
Congresso Nacional. Esse é o modo petista de governar que o Edson 
Rezende inaugura no CEASA, na cidade de Contagem, que tem muito 
a agradecê-lo. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Não poderia deixar de 
cumprimentá-la por seu pronunciamento, pelo seu mandato engajado 
nas causas sociais, sobretudo na cidade de Contagem, onde reside. 
Sabemos o empenho de V. Exa. para que haja, nos municípios e nas 
bases, os mesmos princípios democráticos de participação popular, 
como no Governo Lula. 

Cumprimento também o companheiro Edson Rezende, que foi um 
testemunho de compromisso com o povo de Minas Gerais. Desejo-lhe 
que continue tendo sucesso em seu trabalho, pois, além de o sucesso 
ser dele, é também do projeto democrático popular, do Governo Lula, 
e é uma vitória de todo o povo de Minas Gerais. Obrigada. 

A Deputada Marília Campos* - O Deputado Edson Rezende tomou 
posse no dia 19 e, em tão pouco tempo, celebrou esse acordo, pondo 
fim ao conflito. O CEASA é a melhor casa do País, sendo que o de 
Minas Gerais possui a tarifa mais baixa. É importante ressaltarmos a 
administração do PT. O CEASA terá, sem dúvida, papel importante 
para o Estado e o País. Obrigada. 

* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa - Os jornais da manhã de hoje 

complementam um alerta que fiz ao Governo do Estado, há alguns 
dias, sobre a questão do policiamento em Minas Gerais. A Polícia 
Militar, a todo momento reforma Soldados, que vão para a reserva. O 
efetivo da PMMG não tem sido complementado. 

O Deputado Dinis Pinheiro, que me antecedeu, falou com 
propriedade sobre a questão da segurança de lbirité. Por coincidência, 
o local da conferência de segurança da audiência pública foi assaltado 
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antes de a conferência se realizar. 

Ora, a verdade não está sendo dita: vanos jornais, emissoras de 
rádio e televisão estão sendo pautados pelo Governo, porque não 
podem falar a verdade para a população. A situação da segurança é 
crítica. Existe falta de comando da PM sobre a tropa. Podemos 
constatar isso na mobilização por melhores salários e condições de 
trabalho. Em Minas, mais de 40 comarcas não têm Delegados. Há 
muitos anos não se faz concurso para a Polícia Civil. Os servidores 
que ~stão se aposentando não são repostos. 

O Governo pode melhorar o policiamento, principalmente da nossa 
Região Metropolitana, em que a criminalidade aumenta 
assustadoramente. Como estão sendo tomadas medidas paliativas no 
Rio e São Paulo, os criminosos estão vindo para Minas. No entanto, 
nada tem sido feito pelo Secretário da Segurança Pública nem do 
Comando da PM para evitar tanta criminalidade. 

Ontem, criminosos fugiram da Delegacia de Mulheres. Roubaram 
viatura da Polícia Civil, fizeram "blitz" em Juatuba, prenderam um 
médico e sua esposa no camburão e fugiram com o carro do casal. 
Ora, os bandidos fugiram da Delegacia e chegaram a Juatuba. Daria 
tempo para que se comunicasse com um esquadrão. As Polícias Civil 
e Militar têm helicópteros, que, via de regra, levam Secretários para 
passear. Servem somente para levar autoridades para passear, não 
para ajudar no combate à criminalidade. No momento em que há 
necessidade não existem helicópteros de plantão, porque estão 
carregando puxa-sacos e bajuladores do Governador por todo o 
Estado. 

Nós, pobres mortais, que andamos de carro, vemos o que está 
acontecendo. Anteontem, fui a Ponte Nova. Durante o trajeto não 
havia nem sequer uma viatura da PM, somente buracos. O anel que 
faz o contorno de Ouro Preto ficará intransitável. Vejam: é proibido o 
trânsito de caminhões dentro da cidade, mas por fora eles não 
conseguem trafegar, porque o anel está intransponível. E nada é feito. 

Deixo esse alerta ao Líder do Governo, homem de prestígio, que 
conseguiu preencher vários cargos no Governo. Um de seus 
indicados é Milton Carneiro. Quem sabe, conseguirá ajudar os 
Deputados, a fim de que possamos fazer alguma coisa. Será que o 
Governador não está ouvindo o outro lado do que acontece nesta 
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Casa? Será que está ouvindo somente o seu Líder dizer que está 
tudo sob controle? Estamos parecidos com o Comando da PM. Está 
tão sob controle que não tem ninguém nesta Casa. Os Deputados 
estão desanimados. O que está acontecendo? Não existe mais 
diálogo? 

Diretor do DER concede aumento das tarifas de ônibus? Vários 
atropelaram Prefeitos da Região Metropolitana e deram o aumento. 

Vejo os professores com faixas neste Plenário. O Governo está indo 
bem, podem ter certeza. O que vai mal é o povo mineiro e o 
funcionalismo público estadual. Sabem por quê? Fazer concorrência 
para quase 8.400 ônibus, totalizando R$1.000.000.000,00, o Governo 
não faz. Mas vai tirar dinheiro de vocês, para tampar rombo nos 
caixas. 

O partido que os defendia, o PT - acredito que muitos tenham 
votado nele -, também está fora desta Casa e não quer saber o que 
acontecerá com o funcionalismo. Foram muito bons no momento do 
voto, mas, na hora de dar resposta às suas bases, mudaram o 
discurso e deixaram vocês na mão. 

Estaremos vigilantes e cobraremos do Líder de Governo que seja o 
porta-voz do Executivo, mas também dos Deputados. Em vez de 
bajular o Governador para indicar mais cargos, como tem diretoria na 
COPASA, no IMA e em outros órgãos, deveria trabalhar pela 
resolução dos problemas. A segurança em Minas vai mal, a 
criminalidade está alta, o povo reclama, e não é só por salários, mas 
porque não há condições de trabalho. Gostaria que o funcionário 
público deste Estado, na hora da sua avaliação, tivesse, pelo menos, 
instrumentos básicos para exercer suas funções. E não tem! Como 
avaliar uma professora, se não existem cadernos, cadeiras e nem 
sequer escolas? Depois da nucleação, nossos alunos são 
transportados em "sucatões" diariamente, arriscando suas vidas. E 
ninguém enxerga isso. Os jornais podem estar pautados, mas faço 
alerta ao Governador: o seu Líder pode ser um ótimo bajulador, mas 
não conseguirá tampar a boca do funcionário público, da forma como 
vem tentando. Haja vista o acontecido ontem com os servidores da 
COPASA. Certamente, o mesmo ocorrerá com todo o funcionalismo 
estadual. 

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Congratulo-me com V. 
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Exa., quanto à segurança pública. Realmente, o Governo fez a 
propaganda de que Minas resolveu esse problema. Ficamos 
preocupados, quando V. Exa. diz que sai de Belo horizonte e vai a 
Uberlândia ou lturama, cidades longínquas, e não encontra policiais. 
Isso não é culpa da corporação. O Governo que propaga a redução do 
déficit público cortou 30% do custeio da Polícia Militar, que não tem 
dinheiro sequer para abastecer seus carros. Esse é o grave problema. 
Há cinco anos, o orçamento da PM era o mesmo e, agora, ainda foi 
reduzido. Então, o que está havendo? Parte da frota de veículos roda 
até o dia 1 O; do dia 1 o ao dia 20, há racionamento; e, daí em diante, 
até a data em que for liberada a próxima cota de gasolina, só Deus 
sabe o que fazer para colocar as viaturas nas ruas. 

Afirmam que há grande interligação e projeto de interação entre as 
Polícias Civil e Militar, mas, na prática, não vemos isso. Percebemos 
que a PM está totalmente afastada da Polícia Civil. Criou-se uma 
Secretaria de Segurança Social. Na verdade, o distanciamento, hoje, 
é maior. Não está na hora de cobrirmos o sol com a peneira, 
precisamos enfrentar essa situação e dizer ao Governador e àqueles 
que cuidam do nosso Estado que as coisas vão de mal a pior. Há 
muita propaganda e pouco resultado. 

V. Exa. está de parabéns ao se preocupar com a segurança pública. 
O problema é sério. Vivemos e sentimos um faz-de-conta, e já não 
agüentamos. 

A violência aumenta diariamente depois do corte do custeio na área 
de segurança pública. Na RMBH a criminalidade aumentou mais de 
50%. O povo continuará aceitando esse "marketing"? Os Governos 
Federal e Estadual estão sendo considerados marqueteiros que 
vendem uma imagem mentirosa. V. Exa. está de parabéns em manter 
o alerta ao Governo. Vários Deputados pensam que estamos fazendo 
oposição, mas estamos apenas alertando o Governador, pois, com o 
puxa-saquismo reinante no País e em Minas, não há como fazer um 
bom governo. Estamos fazendo o que Brizola fez com Lula: alertando. 
Quem quiser continuar errando, que pague pelos erros, mas 
continuaremos a defender nosso povo. 

O Deputado lrani Barbosa - Jamais aceitaria ser chamado de 
oposição, uma vez que eu e V. Exa. fomos interlocutores entre o 
Governo passado e esta Casa para que se acelerasse a autorização 
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da lei delegada e o Governo entrasse em operacionalização, ao 
invés da estagnação em que se encontra Minas Gerais. Fomos porta-
vozes, e não aceito rótulo de oposição, porque faço um alerta que os 
bajuladores não são capazes de fazer, trocam puxa-saquismo por 
cargos e querem massacrar a população. Essa reforma administrativa 
precisa ser feita, mas não com o sacrifício do funcionário público, 
somente. Primeiro temos que sacrificar os que corrompem o Estado, 
como o sistema de transportes. Desafio alguém a me trazer uma 
multa aplicada pela PMMG a um veículo de transporte de passageiros 
sindicalizado nas empresas de ônibus do Estado. O comando da 
polícia é corrompido pelo sistema de transportes; da mesma forma, a 
diretoria do DER, e ninguém fala nada, quer tirar dos funcionários 
públicos o que nunca foi capaz de dar, dignidade. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Inscrevi-me para debater problemas 

relativos à segurança pública, como a corrupção no interior dos 
órgãos públicos. 

Antes, porém, saúdo, em nome do nosso bloco, os trabalhadores da 
educação, que, mais uma vez, se encontram presentes e lutam, de 
forma organizada, para a obtenção do plano de carreira - objetivo 
central da categoria, que, infelizmente, ainda não se tornou realidade. 

Parabenizo-os por persistirem nessa luta. Estamos juntos na 
tentativa de que o Governo retire o conteúdo de projetos que, em 
nosso entender, são prejudiciais aos servidores públicos: a avaliação 
para detectar insuficiência de desempenho para efeito de demissão e 
a quebra do regime jurídico único, por meio de contratação pela CLT 
de funcionários, que devem permanecer com cargo efetivo após 
realização de concurso público. Esses dois projetos, em fase de 
discussão com o Governo, não podem ser aprovados. A pressão dos 
funcionários públicos contribui para que o Governo acene com a 
possibilidade de modificações. 

É preciso reforçar o apoio à luta pelo plano de carreira, com tabela 
de piso salarial, para que os servidores possam vislumbrar o futuro. 

Teremos amanhã mais negociações com as lideranças do Governo. 
Esperamos avançar nessas questões. Reitero o nosso compromisso 
de vigiar os projetos enviados pelo Governo, que terão oposição nos 
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pontos que consideramos necessária a retirada. 

Na última reunião do Colégio de Líderes, a base do Governo se 
comprometeu, com o aval do Governador Aécio Neves, a modificar os 
dois projetos: o que prevê a demissão por insuficiência de 
desempenho, por algo que fosse um processo administrativo, 
retirando o caráter de demissão em massa; e, o outro, que diz respeito 
à contratação de profissionais do serviço público pela CLT, 
abandonando o caráter efetivo. O Governo indicou que modificará 
radicalmente o conteúdo, aceitando as ponderações feitas pelo PT e 
pelo PCdoB. Isso ainda não é definitivo, porque não houve votação. 
Precisamos avançar também nos projetos essenciais referentes ao 
adicional de desempenho e ao plano de carreira. A reivindicação 
central é que haja piso salarial, com carreira e progressão. Reitero, 
novamente, o compromisso do PT e do PcdoB em relação a esses 
pontos. Estivemos na assembléia dos professores e explicamos nosso 
posicionamento. 

Abordarei outro importante assunto. A reunião da Comissão de 
Segurança Pública hoje examinou o problema da corrupção nos 
órgãos públicos. Tivemos, ontem, a prisão de três policiais civis. Há 
mais três, com prisão preventiva decretada por corrupção, tráfico de 
drogas, no centro de BH. Esses policiais, juntamente com mais quatro 
policiais militares, também denunciados, comandam ou comandavam 
o tráfico no centro da Capital. É algo assustador. Devemos tomar 
atitude com relação ao problema, que envolve agremiações da 
segurança pública, em especial a Polícia Civil, ou não haverá solução 
para a segurança pública no Estado e no País. É impressionante o 
número, cada vez mais assustador, de policiais civis ligados ao tráfico 
de drogas e ao crime organizado. 

Se não houvesse grande inserção da corrupção principalmente no 
interior da Polícia Civil, não teríamos crime organizado. Ao 
realizarmos reuniões com Corregedores de Polícia e Agentes 
Penitenciários, constatamos que os dados são assustadores. Não se 
pode pensar em segurança pública sem vontade política de modificar 
radicalmente os quadros da polícia. 

O Dr. Róbson, representante da Secretaria da Defesa Social, levará 
proposta ao Secretário Lúcio Urbano para instituição de grupo de 
trabalho da Comissão de Segurança, com o Poder Judiciário, o 
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Ministério Público e corregedorias, já que a legislação tem de ser 
mudada. Temos de tomar medidas para que a Polícia Civil retome a 
confiabilidade e limpe a banda podre. Só assim teremos segurança 
qualificada. Há concordância dos bons policiais. Um Corregedor disse-
me que a Corregedoria enxuga gelo. A instituição está apodrecendo. 
Para que mudemos a legislação, é necessário vontade política da 
Secretaria. Como exemplo, podíamos criar no Tribunal de Justiça vara 
especializada em julgamentos de crimes de corrupção, corregedoria 
vigilante externa, não dependente dos quadros da Polícia Civil e 
acompanhada pelo Ministério Público. Se não houver mudança 
radical, enxugaremos gelo. 

No dia em que a senhora foi presa, fez grave denúncia. Contou-nos 
que em torno de 40 pessoas fazem o tráfico de drogas no centro de 
BH. Vendem as drogas - trazidas por motoqueiros a mando de 
policiais civis - por meio de avião, das 16 às 4 horas. Cada policial civil 
tem a cor do pape lote de cocaína. A cada 15 pape lotes, R$1 0,00, 
ganha R$3,00, e o restante é dividido entre os traficantes 
motoqueiros, e os policiais civis ficam com o pedágio. Os militares, 
fingindo não ver, semanalmente embolsam R$20,00 ou R$30,00. 
Denunciou os nomes dos policiais e pontos de atuação. Se 
estivessem reprimindo o tráfico, não haveria crime organizado. 

A Deputada Marília Campos (concluindo aparte)* - Ouvi o 
depoimento dessa detenta, que contou a maneira como ingressou no 
tráfico. Na época, o seu sobrinho foi preso. Um policial propôs ajudá-lo 
a sair da prisão, e ela aceitou. Porém, depois houve a cobrança do 
envolvimento dela no tráfico de drogas. 

Então, vejo que há não só a conivência dos policiais com o tráfico, 
mas também o seu aliciamento. Essa senhora foi vítima desse policial, 
que se propôs a ajudá-la, e terminou envolvendo-se no tráfico. Isso é 
lastimável. Aliás, tive a oportunidade de acompanhar o depoimento 
dessa vítima. 

O Deputado Rogério Correia - Exato. Como ela, há mais de 40 só no 
turno em que trabalha como "avião" no centro da cidade, ou seja, nas 
Av. Paraná e Olegário Maciel, na Praça da Rodoviária e nas Ruas 
Guaicuru e Av. Santos Dumont. Há o comando do tráfico nesses 
lugares. Ela conta detalhes sobre o funcionamento do tráfico, a origem 
da droga, que vem da Pedreira Prado Lopes, parte da Ventosa e 
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outros locais. Então, possui o quadro desse tráfico, com o 
envolvimento de policiais militares e civis. 

Sempre ressalto que se não realizarmos imediatamente trabalho de 
punição desses policiais, a polícia apodrecerá. Os frutos podres vão 
permanecendo, tornando-se uma cultura. Receber propina passa a 
ser algo quase normal. Não podemos concordar com isso. Aliás, outro 
dia li entrevista do Prefeito de Nova Iorque dizendo que há duas 
atitudes básicas, fundamentais, para solucionar esse problema: 
valorizar o bom profissional e retirar da polícia o fruto podre, ou seja, o 
que ajuda o banditismo. 

Acredito que essas duas atitudes devem vir juntas, para que os bons 
policiais seiam valorizados e permaneçam. Muitos saem porque não 
agüentam a pressão que vem da "banda podre", em especial na 
Polícia Civil mineira. Não há mais como permanecer em silêncio em 
relação a isso. A Comissão de Segurança Pública realizou uma 
primeira reunião para tratar desse assunto. Porém, teremos de 
realizar outra. Espero que a Secretaria de Defesa Social inicie esse 
processo de apresentação de propostas concretas e de modificação 
da legislação para a punição imediata de policiais que sujam a 
imagem da Polícia Civil. 

Então, não posso deixar de relatar isso. Infelizmente, há o retorno 
desse assunto, sem nada avançar positivamente. Porém, não 
podemos fingir que esse problema não existe. Talvez, seja um dos 
mais graves da Secretaria de Segurança Pública. Pouco adianta dizer 
que se equipará técnica e materialmente a polícia, se não houver 
confiança no trabalho dos policiais. Digo isso também em nome dos 
bons policiais, que se sentem prejudicados. 

Reitero o apoio à luta da Comissão de Segurança Pública e também 
à dos funcionários públicos contra o pacote enviado pelo Governador. 
Muito obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a 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 
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abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima 
reunião. 

Decisão da Presidência 
A Presidência, considerando requerimento do Deputado Leonardo 

Moreira em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 
27/2003, de sua autoria, deferido na reunião ordinária de 11/6/2003, 
torna sem efeito o parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre a matéria, emitido em 12/6/2003, e publicado no "Diário do 
Legislativo" de 14/6/2003. 

Mesa da Assembléia, 17 de junho de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1 o_ Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos 

termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, o Requerimento no 
886/2003, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os 
fins do art. 1 04 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 
Deputados Roberto Carvalho, solicitando a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei n° 226/2003, e Maria Tereza Lara, solicitando a retirada 
de tramitação do Projeto de Lei no 671/2003 ( Arquivem-se os 
projetos.). 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há 
quórum para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, 
o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembléia, 
ocupo esta tribuna para falar, de maneira racional e menos emocional 
sobre o lamentável acidente ambiental ocorrido em Uberaba, que em 
muito prejudicou nossa populaçãÇ>, industriais, processos agrícolas, 
sobretudo a agricultura irrigada, nossa fauna, flora e assim por diante. 
Lerei duas cartas da Ferrovia Centro-Atlântica, uma das companhias 
cujo capital da CVRD está estabelecido, para que a comunidade tenha 
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um laudo do fato e saiba quem busca a solução dos problemas e 
quem apenas critica. Assinada pelo Diretor-Presidente Mauro Oliveira 
Dias, traz informações para toda a população do Estado. (-Lê:) 

"Senhor Deputado, de acordo com a sua política de transparência e 
integridade, a FCA - Ferrovia Centro-Atlântica, concessionária para o 
transporte ferroviário de cargas na malha Centro-Leste, vem à 
presença de V. Exa. esclarecer o ocorrido na madrugada de 
10/6/2003, no trecho Batuíra-Uberaba, Município de Uberaba, no Km 
1.034 da ferrovia. 

Uma composição da FCA, composta por três locomotivas e 33 
vagões, trafegava por aquele trecho na data citada, quando 18 vagões 
descarrilaram. Os vagões continham: 245t de octanol, 381 t de 
metano!, 94t de isobutanol, 147t de cloreto de potássio. Com o 
tombamento, vazou parte desses produtos, seguido de incêndio. 
Imediatamente a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros e equipes 
de atendimento emergencial da FCA foram acionadas e se dirigiram 
ao local. 

O incêndio foi extinto às 13h30min do mesmo dia. Em face da 
possibilidade do vazamento ter atingido o córrego Alegria, afluente do 
rio Uberaba, em local distante 8km do ponto da ETA de Uberaba, 
houve a suspensão temporária da captação de água na região, como 
medida de precaução. 

A empresa está tomando as medidas necessárias para a 
recuperação de eventuais danos ambientais, liberação do tráfego e 
normalização do abastecimento de água em Uberaba. 

O Corpo de Bombeiros do município, em conjunto com a equipe da 
Ferrovia Centro-Atlântica, e com o apoio da Prefeitura Municipal de 
Uberaba, vem erguendo barreiras de contenção, de forma a evitar 
vazamento da carga residual quando da retirada dos vagões 
tombados. 

O monitoramento da qualidade da água teve início imediatamente 
após a extinção do incêndio. Amostras da água do córrego Alegria e 
do rio Uberaba foram coletadas e enviadas para análise nos 
laboratórios do Centro de Tecnologia do Estado de Minas Gerais -
CETEC -, em Belo Horizonte, e da empresa Tecnologia em Meio 
Ambiente Ltda. - TECMA -, no Rio de Janeiro, referência nacional 
nessa área. 
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O monitoramento estender-se-á pelo tempo que se fizer 

necessário, garantindo o acompanhamento da qualidade da água, o 
que irá possibilitar aos órgãos competentes regularização do rio 
Uberaba com total segurança. 

Paralelamente estão sendo avaliadas diversas alternativas de 
abastecimento de água de forma a assegurar à comunidade o 
fornecimento de água à população. Caminhões-pipa estão sendo 
disponibilizados pela Ferrovia Centro-Atlântica em quantidades 
dimensionadas pelo CODAU, empresa de abastecimento de água do 
Município de Uberaba, para transferência de água captada acima do 
ponto onde ocorreu o vazamento até à estação de Uberaba, para 
tratamento, distribuição e atendimento direito à comunidade. A 
Ferrovia Centro-Atlântica está envidando todos os esforços para que a 
Companhia de Águas de Uberaba tenha condições de manter o 
abastecimento de água na região. 

Até a liberação do tráfego, todas as cargas cuja origem e destino 
exigem passagem por· aquele local estão utilizando rota alternativa, 
não acarretando nenhum prejuízo aos usuários de nossos serviços. 

Os trabalhos estão sendo conduzidos com o total apoio da 
Companhia Vale do Rio Doce, que não só determinou, na qualidade 
de acionista da Ferrovia Centro-Atlântica, que a empresa adotasse 
todas as medidas necessárias ao controle da emergência, bem como 
o esforço de minimizar os eventuais danos decorrentes, já tendo 
disponibilizado equipes técnicas e recursos necessários para isso". 

Posteriormente, no dia de ontem, recebemos mais uma 
comunicação da Ferrovia Centro-Atlântica. (-Lê:) 

"A Ferrovia Centro-Atlântica vem, a público, manifestar sua 
solidariedade à população de Uberaba e lamentar os transtornos. A 
Ferrovia aproveita para informar todas as providências que estão 
sendo tomadas desde o descarrilamento ocorrido no último dia 1 O. 

Imediatamente após o acidente, a Ferrovia Centro-Atlântica 
organizou uma força-tarefa, que envolve cerca de 300 pessoas 
trabalhando dia e noite, para restabelecer com total segurança o 
fornecimento de água à população. 

Com a parceria da Prefeitura de Uberaba, do Corpo de Bombeiros, 
da Defesa Civil, das Polícias Militar e Ambiental e do CODAU, a 
ferrovia não tem medido esforços para minimizar o desconforto do 
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povo de Uberaba diante do racionamento de água. 

Foram mobilizados 240 caminhões-pipa de vários Estados do País e 
entregues ao CODAU, responsável pelo abastecimento e roteiro de 
distribuição da água pelos bairros. A Ferrovia também fornece à 
SESTRAN diariamente 10.000 litros de água mineral distribuídos à 
população pela Defesa Civil e pela Polícia Militar. 

Tudo para que o impacto do racionamento seja minimizado junto aos 
serviços essenciais e para que cada cidadão tenha direito a uma 
quantidade de água que lhe assegure o atendimento a necessidades 
básicas, como alimentação e higiene. 

Para o transporte das amostras da água do córrego Alegria e do rio 
Uberaba, a FCA contratou dois aviões, que agilizaram a entrega do 
material coletado aos laboratórios do Rio de Janeiro, de Belo 
Horizonte, Uberlândia e Campinas. A empresa vem fazendo trabalho 
incessante para que a água, quando liberada pelas autoridades 
competentes, apresente as mesmas características anteriores ao 
descarrilamento. 

Com agilidade, orientação, apoio e acompanhamento das 
autoridades locais, a Ferrovia desviou o curso do córrego Alegria, 
onde houve o derramamento do material transportado, e iniciou o 
trabalho de descontaminação em toda a área. A região será devolvida 
à população nas mesmas condições que apresentava antes do 
acidente: as árvores serão replantadas, e o solo, recomposto, sem 
qualquer prejuízo ao meio ambiente". 

Quero, neste momento, ressaltar alguns papéis desse processo. O 
esforço da Vale, evidentemente, deve ser reconhecido, assim como o 
da Ferrovia Centro-Atlântica. Estamos acompanhando de perto o 
trabalho e, já que o acidente infelizmente aconteceu, temos de 
reconhecer que essas empresas têm feito todo o esforço necessário à 
correção do processo, o que não tira, lamentavelmente, o sofrimento 
da população de Uberaba e de todos aqueles que usam a água do 
afluente do córrego Alegria. 

Queria ressaltar ainda o papel do Governo do Estado, por intermédio 
da Secretaria de Meio Ambiente e de toda a sua equipe. No mesmo 
dia, o Dr. José Carlos Carvalho esteve no local e, no dia 1 O, pela 
manhã, respondeu ao Prefeito Odo Adão, conforme havíamos 
solicitado. Então, imediatamente, entramos no processo, junto com a 
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Secretaria de Meio Ambiente, em busca da solução mais plausível 
e rápida para esse acidente. A Secretaria de Meio Ambiente, com 
seus órgãos e técnicos, está permanentemente no local, buscando 
solução aceitável para o fornecimento de água à população de 
Uberaba. 

Queria destacar também o papel da Defesa Civil do Estado de 
Minas Gerais, que desde o primeiro momento está lá presente, do 
Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e, nesse episódio, da Prefeitura 
e de suas secretarias, no esforço comum que está sendo feito para 
solucionar o problema. 

Além disso, quero fazer crítica ao Governo . Federal, que esteve 
presente no local do acidente, por intermédio do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente - IBAMA -, fazendo autuação e cobrando duas multas: 
uma, de R$5.000,00, pelos danos ambientais, e outra, de 
R$1 0.000.000,00, pela contaminação de curso d'água. Conversei com 
o Sr. Roberto Messias, responsável pelo IBAMA-MG, dizendo-lhe que 
essa multa poderia ser até necessária, mas em momento oportuno, e 
não naquele, absolutamente inoportuno. O IBAMA esteve no local 
apenas para aplicar multa, não fazendo nenhum esforço para buscar 
soluções. Aliás, a população quer saber onde serão empregados 
esses R$1 0.000.000,00. Não quero discutir o mérito da questão, se a 
FCA merece ou não essa multa. Julgo que a multa é absolutamente 
inoportuna, pois a população de Uberaba quer água. Esse é o 
problema que precisa ser resolvido imediatamente. A multa, se for 
conveniente e justa, tem tempo de ser aplicada. Portanto, quero, de 
público, condenar essa atitude do IBAMA. Ninguém sabe onde serão 
empregados os recursos provenientes dessa multa. Se fosse, pelo 
menos, no resgate do meio ambiente, no melhoramento da infra-
estrutura e na segurança das ferrovias - assunto que tocarei daqui a 
pouco-, estaria na direção correta. No entanto, por ter apenas visitado 
o local e, demagogicamente, aplicado multas, não participando da 
solução do problema, temos de condenar o Governo Federal e o 
próprio IBAMA. 

Evidentemente, quero falar a respeito da segurança das cargas 
perigosas que estão sendo transportadas em nosso País. 

Esse não é o primeiro nem o único incidente ocorrido. Há vários pelo 
País afora. 

~-------------~--------------~ 
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Além das ferrovias, há as rodovias, as hidrovias e os oceanos, 

por onde cargas perigosas são transportadas. Essa fiscalização é 
também de responsabilidade do Governo Federal, e devemos cobrar 
dele, pois não é possível a população ficar à mercê de acidentes que 
poderiam ser evitados, caso a fiscalização fosse mais firme. Temos 
que responsabilizá-lo, uma vez que é de sua competência fiscalizar. 

Precisamos das rodovias, ferrovias e hidrovias para transportar 
nosso desenvolvimento e nossas cargas, mas, sobretudo, 
nece$sitamos de segurança, que é a palavra de ordem. Esperamos 
que esse lamentável acidente ocorrido em Uberaba sirva de exemplo, 
para que as autoridades tomem suas ·precauções, a fim de evitar 
acidentes dessa natureza, que prejudicam, em primeiro lugar, a 
população e, depois, o meio ambiente. 

Sr. Presidente, estaremos atentos e cobraremos essa atitude dos 
Governos Federal e Estadual e dos municípios, pois estes têm 
rodovias por onde passam cargas perigosas e, seus Governos, junto 
com a sociedade civil, devem pressionar para que a fiscalização seja 
eficiente, reduzindo ao máximo, senão evitando, esse tipo de 
acidente. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Deputado Paulo Piau, 
ouço-o com relação ao acidente em Uberaba. Na Comissão de 
Política Agropecuária, pedimos reunião para discutir a questão 
preventiva com relação à saúde, não só do meio ambiente e dos 
animais - o que é muito importante -, mas principalmente do ser 
humano, já que, por mais que se divulgue o fato, muitas pessoas não 
terão informação e estarão ingerindo as águas contaminadas. 

Como médico, sabemos do risco, uma vez que mais de 900t de 
wodutos tóxicos foram lançadas nas águas que chega ao rio Uberaba. 
E importante que os meios de comunicação continuem a alertar a 
população quanto à proibição de beberem da água enquanto não 
estiverem certos de sua pureza, tendo em vista a alta toxidade dos 
elementos nela despejados. 

O Deputado Paulo Piau - Agradeço, Deputado Doutor Viana. 
Felizmente, boa parte da carga pegou fogo e, graças a Deus, não 
houve vítima fatal. O fogo ajudou a evitar maior mal, maior 
contaminação do curso d'água, o que causaria maiores prejuízos 
tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. 

~--------------------------~--------------------------~ 
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V. Exa. chama a atenção da população com relação à precaução 

de não ingerir da água, que também é bebida pelos animais ao longo 
do rio e serve para técnicas de irrigação. Felizmente, a conversar, às 
15 horas, com a Ora. Silmara, do CETEC, que adiantou que as 
amostras de água tratada, colhidas pela manhã na estação de 
captação de água do Rio Uberaba, apresentam padrão de consumo 
internacional. 

Essa notícia é alvissareira, mas não significa que a água está 
liberada. A Secretaria de Saúde do Município de Uberaba, com o 
apoio da Secretaria da Saúde, dará a palavra final sobre a liberação 
dessa água para consumo. As análises estão sendo realizadas, e o 
processo está sendo monitorado com muito critério e competência. Se 
Deus quiser, logo a Secretaria de Saúde estará dando o "ok" para que 
a água do rio Uberaba volte a abastecer a estação de captação, e a 
população tenha água para as necessidades primárias. Todos estão 
sofrendo com a falta d'água. Em que pese o esforço da Ferrovia 
Centro Atlântica, o abastecimento é absolutamente precário. 
Solidarizamo-nos com essa população. Se Deus quiser, em breve, o 
problema será solucionado, após a liberação pela Secretaria da 
Saúde. Que Deus nos ajude na orientação daqueles que têm a 
responsabilidade no transporte e na fiscalização, para que acidentes 
como esse não voltem a acontecer em nosso Estado e no País. Muito 
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 para, 
nos termos do seu§ 1°, transferi-la à Deputada Maria Tereza Lara. A 
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 15 
minutos. Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo 
Aloise, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e telespectadores da TV 
Assembléia, não poderia deixar de fazer uma reflexão sobre o que o 
Deputado disse anteriormente, criticando o PT e o nosso bloco, ao 
afirmar que estaríamos omissos quanto às reformas do Governo 
Federal e do Governo Estadual, sem discutir o que está sendo 
questionado pelo povo de Minas Gerais e do Brasil. De forma alguma, 
podemos concordar com essa crítica, porque não é verdadeira. 

~------------~------------~ 
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As reformas do Governo Federal não são as mesmas do Governo 

Estadual. Lá, estamos discutindo as reformas previdenciária e 
tributária. Aqui, estamos discutindo alguns aspectos de uma reforma 
administrativa. No Governo Federal, estamos promovendo uma ampla 
discussão com os sindicatos, com os representantes da sociedade, 
com lideranças e com conselhos. Recentemente, em Belo Horizonte e 
em Betim, esteve presente o Deputado José Pimentel, relator da 
Comissão Especial que discute a questão da Previdência. Disse-nos 
que mais de 80 horas de discursos de entidades e lideranças sobre a 
reforma previdenciária estão registradas e à disposição na Internet. 
Essa reforma tem como objetivo principal incluir mais de 40 milhões 
de brasileiros na atual Previdência: trabalhadores rurais, empregadas 
domésticas e trabalhadores informais, que não contribuem atualmente 
e que, por isso, no presente e no futuro, não teriam amparo em um 
momento de necessidade. Algumas medidas estão sendo tomadas 
para mudar essa situação. 

Uma delas é a redução da contribuição dos trabalhadores 
autônomos, de 20% para 10%. Hoje, com o salário mínimo de 
R$240,00, quantos e quantos trabalhadores, podendo contribuir não 
com 20%, mas com 10%, poderão estar incluídos? 

Outra questão importante é que, para aposentadoria por idade, 
mulheres aos 60 anos, homens aos 65 anos, hoje eles necessitam de 
13 anos e 6 meses de contribuição, no mínimo, e poderão passar a ter 
de contribuir apenas 5 anos, que podem ser alternados. Essa é outra 
proposta que está na reforma da Previdência. 

Outra questão, também importantíssima, é acabar com as 
aposentadorias especiais. E, para não questionar apenas os outros, 
como é o caso das filhas de militares, que têm pensão vitalícia - o que 
não podemos admitir, porque é um privilégio -, falemos até de nós 
mesmos. Nós, Deputados, também não podemos ter aposentadorias 
especiais. Por isso, nós, do Bloco PT-PCdoB, protocolamos, nesta 
Casa, um projeto para acabar com o IPLEMG, para que nós também 
possamos nos aposentar, como qualquer trabalhador brasileiro, com 
um teto ou piso máximo de R$2.400,00, ou seja, dez salários 
mínimos. Se quisermos receber mais, que paguemos por uma 
previdência complementar, o que é direito e até dever de todo 
brasileiro, como já acontece, inclusive, no Banco do Brasil. 
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Em Minas Gerais, quanto aos projetos do Governador, temos 

divergências, sobretudo em alguns pontos importantíssimos. Todos 
nós do Bloco temos viajado constantemente a pedido dos servidores 
públicos, sobretudo da nossa categoria, a educação. Estivemos em 
Bicas, Divinópolis, Três Corações, Boa Esperança e já marcamos em 
Betim. Vários companheiros e companheiras foram em muitas outras 
cidades, porque os professores, os profissionais da educação, 
servidores públicos, servidores da saúde estão indignados com alguns 
desses projetos. 

O primeiro deles é a avaliação de desempenho para possibilidade 
de demissão. Creio que, a essa altura, o próprio Governador já deve 
ter repensado esse projeto, devido à pressão popular e até pela 
sensibilidade de alguns colegas Deputados governistas, que ouviram 
os sindicatos, também têm observado os trabalhadores e, certamente, 
estarão conosco para mudar essa situação. 

Não bastaria apenas o nosso Bloco de 16. Teríamos os votos 
suficientes, mas não queremos apenas votar contrariamente e ser os 
únicos responsáveis por essa situação. Queremos o bem do servidor 
público. Que esta Casa, como um todo - ou, pelo menos, sua maioria -
, possa demonstrar essa sensibilidade que muitos têm tido, mesmo 
não sendo Oposição, de questionar os projetos que devem ser 
modificados. Realmente, tanto a Situação como a Oposição têm o 
papel de contribuir para que os projetos votados e aprovados sejam o 
melhor para o povo mineiro. 

Mas, como Oposição, temos papel prioritário de alertar, de discutir, 
de abrir espaço, para que possamos dar garantias, sobretudo ao 
servidor público, já tão sofrido e massacrado. Como avaliar o servidor 
se ele não tem condições necessárias para trabalhar? Como ele pode 
ser avaliado por fazer ou não fazer cursos de qualificação, se o seu 
piso é de 200 e poucos reais, como P1? Ele não tem dinheiro para 
comprar um livro, muito menos para pagar um curso de qualificação. 

E no bojo do projeto não consta que o Estado oferecerá os cursos 
de qualificação. Então, nas nossas caminhadas, todos nós temos visto 
que o professorado e os servidores estão realmente angustiados, 
revoltados. 

É nosso papel trabalhar porque não queremos esse clima de 
educação para nossos jovens e crianças. Os servidores têm razão de 
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demonstrar indignação. Não é simplesmente uma questão de ser 
oposição ao Governador. Devemos ter o compromisso de contribuir 
com o Estado, sobretudo na área de educação. Temos um pouco de 
experiência como professora aposentada, regente de classe por mais 
de 20 anos e Diretora de escola. 

Estivemos com a Secretária de Educação na Comissão e 
solicitamos apoio junto ao Governador para a retirada do projeto da 
avaliação de desempenho para demissão. 

O Gerente do BB relatou-nos que, no Governo FHC o BB tinha 
assumido avaliação de desempenho para demissão. No início do ano, 
os mesmos administradores do Banco suspenderam a avaliação 
porque descobriram várias injustiças. Ora, o Banco tem melhores 
condições materiais que o sistema educacional ou da saúde no 
Estado. 

Não podemos cair nessa armadilha, permitir situação que prejudique 
o servidor público e o professor, educador das nossas crianças, em 
vez de incentivá-los, prejudicando ainda mais a qualidade da 
educação. Temos de acrescer e melhorar a política pedagógica. 
Devemos investir no professorado, no servidor público, dando-lhes 
condições, pois possuem capacidade e criatividade. 

Em visita à cidade de Campanha, fiquei maravilhada com o jardim 
de infância de uma escola municipal, que faz um trabalho excelente. O 
Prefeito não é do nosso partido, mas do PSDB. Portanto, não é 
questão partidária. 

Temos de unir forças. Não podemos permitir que o Governador do 
Estado implante o projeto que FHC tentou, como Líder de Governo 
pode constatar. É cópia do projeto que o assessor Anastasia 
apresentou na época. Isso não contribuirá para que haja educação de 
qualidade. 

Está havendo uma assembléia do Sind-UTE na Praça da 
Assembléia. Milhares de professores esperam uma palavra de 
esperança e compromisso, para que os projetos que não contribuírem 
para a qualidade da educação sejam retirados ou rejeitados. 

Situação e Oposição nesta Casa devem somar forças para aprovar 
projetos e emendas que permitam avanço no Estado. Minas Gerais 
passa por situação difícil, mas possui riqueza natural. Poderá superar 
os desafios e ser um Estado de vanguarda, sobretudo na educação . 
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Não adianta discurso. 

Na LDO é preciso destinar mais recursos à educação. O PPA 
nacional está sendo discutido. A população deve incentivar e cobrar 
ações do Governo Federal. Não estamos fazendo somente oposição. 
Quando o Governo é do nosso partido, temos a obrigação de propor, 
discutir, participar e incentivar. Não há outro caminho para o 
progresso que uma educação pública de qualidade. 

Dezenas de jovens nos procuram solicitando bolsas de estudo e 
desconto nas universidades particulares, como se pudéssemos 
resolver isso num passe de mágica. Temos de fazer um debate 
profundo sobre a educação mineira. Os critérios para ingresso nas 
universidades públicas precisam ser mudados. Devemos voltar a 
investir no ensino profissionalizante. Muitos jovens, após a conclusão 
do ensino médio, não têm como trabalhar, não têm profissão. Apesar 
da vontade de cursar uma universidade, não possuem um centavo 
para pagar nem mesmo a matrícula. Ficam angustiados, revoltados, 
partindo para as drogas ou para uma vida ociosa, porque os 
governantes dos Estados, dos municípios e do País - que estão 
tentando mudar esse quadro - não lhes deram, durante muitos e 
muitos anos, o direito à educação. 

Devemos superar as divergências partidárias e unir esforços, porque 
o nosso Estado é rico e tem todas as condições para atender às 
necessidades do povo. Obrigada. 

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 amanhã, dia 
18/6/2003, às 8h30min, nos termos do edital de convocação, e para a 
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 4/6/2003 

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. Estão presentes, 
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também, os Deputados Doutor Viana, José Henrique, Maria Tereza 
Lara.. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Adalclever Lopes, 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. O 
Presidente informa que a reunião se destina a debater a 
implementação do programa da Secretaria da Educação que estende 
o tempo de duração do ensino fundamental para nove anos e solicita 
ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva que leia a seguinte correspondência: 
ofícios da Secretária de Educação em resposta ao Requerimento no 
365/2003, informando a implantação do ensino médio na Escola 
Municipal Irmã Luiza de Marilac, em Dores do lndaiá; e do Presidente 
da Câmara Municipal de Patos Minas, encaminhando pedido de 
alteração da Lei no 11.052, de 1993. O Presidente informa que 
designou, no dia 3/6/2003, o Deputado Leonídio Bouças para relatar, 
no 1 o turno, o Projeto de Lei no 423/2003. O Presidente destina essa 
parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença da Sra. 
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação; da Sra. Eliana 
Novaes e do Sr. Gilberto José Rezende, Subsecretários da Secretaria 
da Educação; dos Srs. Arnaldo Pena, Assessor de Relações 
Comunitárias e lnterinstitucionais da Secretaria da Educação, e Rudá 
Ricci, Consultor Educacional, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. O Presidente concede a palavra ao Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para 
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
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, 18 de junho de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonídio Bouças - Weliton Prado. 
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 4/6/2003 
Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
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Elmiro Nascimento, Biel Rocha e Leonídib Bouças, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a discussão e votação de 
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofício do Prefeito Municipal de Areado informando 
que já encaminhou ao Centro de Capacitação e Apoio ao 
Empreendedor - CAPE - a ficha de Mapeamento do Artesanato 
Mineiro; ofício do Deputado Maurício Picarelli, Presidente da UNALE, 
comunicando que a UNALE firmou com o SEBRAE Nacional uma 
carta de cooperação entre as duas entidades visando a fomentar a 
geração de emprego e renda no País; e Ofício no 1/2003 do 
Presidente da Subcomissão de Turismo do Senado Federal, Sr. Paulo 
Octávio, informando que vai promover em 5/6/2003, às 1 O horas, uma 
vídeoconferência entre os membros dessa subcomunissão e os 
Presidentes das Assembléias Legislativas Estaduais, mediante o 
lnterlegis. 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 José Henrique em 
que solicita audiência pública da Comissão, no Município de 
Mamonas, para debater a organização e a implementação do pólo de 
desenvolvimento turístico integrado dos municípios do Norte de Minas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Elmiro Nascimento, Presidente - Biel Rocha - Gilberto Abramo. 

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 10/6/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Célio Moreira, Ana Maria, André Quintão e Marília Campos, membros 
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Doutor Viana, Alencar da Silveira Júnior, Elmiro Nascimento e 
Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o Presidente, 
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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 os critérios de repasse de 
recursos da Loteria do Estado de Minas Gerais e apreciar a matéria 
constante na pauta. Prosseguindo, comunica o recebimento de ofícios 
do Sr. Amilcar Martins, Presidente da Fundação João Pinheiro, 
publicado no "Diário do Legislativo" de 5/6/2003; e da Deputada 
Estadual Lúcia Pacífico, encaminhando denúncia enviada pelo 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Melatúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico de Bocaiúva. A Presidência registra a presença 
dos Srs. Inácio Luiz Gomes Barros, Presidente da Loteria do Estado 
de Minas Gerais; Ronaldo José Sena Camargo, Vice-Presidente do 
Conselho Estadual de Assistência Social; Hely Tarqüínio, Secretário 
Adjunto da Saúde; Otaviano Lage, Assessor da Presidência e 
Coordenador de Comunicação Social do Conselho Estadual de 
Segurança Alimentar; Celso Penna Fernandes Júnior, Promotor de 
Justiça da Infância e da Juventude; Geraldo Gonçalves de Oliveira 
Filho, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Minas Gerais, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. O Presidente concede a palavra ao Deputado André 
Ouintão, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 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 votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, 
em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação 
dos Projetos de Lei n°s 422/2003 com as Emendas n°s 1 e 2, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e 3, que apresenta, e 441/2003 
com a Emenda no 1, que apresenta (relator: Deputado Célio Moreira). 
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário . 

....___ ___ o ___ __. 



748 
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada 
um por sua vez, os Projetos de Lei n°s 249, 254, 284, este com a 
Emenda no 1, e 399/2003 (relator: Deputado Pinduca Ferreira); 344, 
414 e 433/2003 (relatora: Deputada Marília Campos); 432, 442 e 
581/2003 (relator: Deputado Célio Moreira). Passa-se à 3a Fase do 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. O Deputado Célio Moreira transfere a Presidência à 
Deputada Marília Campos e apresenta requerimento em que solicita 
seja pedido ao Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais que 
envie a esta Comissão relatório dos repasses do lucro da Loteria 
feitos nos meses de outubro a dezembro de 2002 e de janeiro a junho 
de 2003. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. 
Reassumindo a Presidência, o Deputado Célio Moreira coloca em 
votação requerimento do Deputado Miguel Martini em que solicita 
reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia, com o objetivo de discutir os problemas 
e desafios da educação e da assistência social na rede conveniada de 
atendimento a crianças, adolescentes e famílias em Belo Horizonte, o 
qual é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de junho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria- Marília Campos. 

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 

10/6/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adalclever Lopes, Laudelino Augusto e Sidinho do Ferrotaco, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Bonifácio Mourão, Célio Moreira, Chico Simões, Jayro 
Lessa. 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 
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constante na pauta, discutir com convidados, em audiência pública, 
a recuperação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, tendo em vista a 
ocorrência de constantes acidentes no local, e discutir e votar 
proposições da Comissão. A Presidência comunica o recebimento de 
fax do Deputado Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas. 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 400/2003 (relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco), 
que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 793, 799, 813, 
815 a 817, 834, 836, 839 e 840/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira, em que 
solicita sejam convidados o Diretor-Geral do DER-MG, o 
representante do PROCON Assembléia e o Presidente da Federação 
das Empresas de Transporte de Passageiros de Minas Gerais para 
participarem de reunião e discutir o reajuste de 16% nos preços das 
passagens intermunicipais; e em que solicita sejam convidados 
representantes do Ministério Público Federal e Estadual, da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, do DNIT, do DER-MG e de outras 
representações pertinentes para discutir e apresentar sugestões e 
soluções sobre as moradias clandestinas e invasões nas áres e vias 
marginais do Anel Rodoviário de Belo Horizonte; e Laudelino Augusto, 
em que solicita sejam realizadas audiências públicas para obter 
esclarecimentos sobre as obras da BR-265, especificamente no trecho 
entre a BR-381 e a entrada da BR-354, e para discutir e buscar 
soluções para a otimização e melhor gestão do transporte coletivo da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Presidência destina esta 
parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre a 
recuperação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Registra-se a 
presença dos Srs. Carlos Alberto Laselva, Assessor da Secretaria de 
Desenvolvimento do Ministério dÇ>s Transportes; Renato César do 
Nascimento Santana, Diretor-Geral do DER-MG e também 
representante do Secretário de Transportes e Obras Públicas; José 
Carlos Ladeira, Diretor de Operações da BHTRANS, Vereador Totó 
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Teixeira, Major PM Antônio de Carvalho Pereira, Comandante da 
r Cia. de Polícia Rodoviária Estadual, os quais são convidados a 
tomar assento à mesa. Registra-se também a presença- dos Srs. 
Aloísio Carvalho, Chefe de Gabinete do Vice-Governador; Altamiro 
Soares Filho, do DNIT-Contagem; Marco Antônio Silveira, da 
Prefeitura Municipal de Contagem; Júlio Coelho, representando o 
CDL; Carlos Antônio Rocha, do Sindicato de Empresas de Transporte 
de Carga; Cel. Willian Costa Bahia, do SINDPAS; e José Fernandes 
Renó, da Associação Comercial de Minas Gerais. A Presidência 
concede a palavra ao Deputado Jayro Lessa, autor do requerimento 
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo 
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, dia 
12/6/2003, às 9 horas, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de junho de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz -

Adalclever Lopes- Sidinho do Ferrotaco. 
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 

ACIDENTES AMBIENTAIS, EM 10/6/2003 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, Leonardo 
Moreira e Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Biel Rocha e Chico Simões. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria José 
Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a debater, em audiência pública, a situação das 
barragens de rejeitas das indústrias do setor minerário e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: fax do Sr. José Mendo 
Mizael de Souza, Vice-Presidente Executivo do IBRAM, em que 
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agradece o convite para participar da reunião e justifica sua 
ausência; ofício da Sra. Gisela Damm Forattini, Superintendente de 
Fiscalização da ANA, indicando a Sra. Ana Lúcia Dolabella para 
representá-la na reunião, e ofício do Ten. Cel. PM José Geraldo de 
Azevedo Lima, Secretário Executivo da CEDEC, informando da 
impossibilidade de comparecer à reunião, por motivo de 
compromissos marcados anteriormente. A seguir, a Presidência 
registra a presença dos Srs. Fernando Lage de Melo, Subsecretário 
de Desenvolvimento Mínero-Metalúrgico e Política Energética da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; João Carlos de 
Melo, Consultor de Gestão Ambiental do IBRAM; José Fernando 
Coura, Presidente do SINDIEXTRA e da Câmara da Indústria Mineral 
da FIEMG; Emanuel Martins Simões Coelho, Chefe do 3° Distrito do 
DNPM; Wagner Soares, Gerente de Meio Ambiente da FIEMG; Jorge 
Valente, Professor da UFOP e Consultor do SINDIEXTRA; Shirley 
Fenzi Sertão, Promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente; 
João César Cardoso do Carmo, Gerente da Área Técnica do CREA-
MG; Zuleika Estela Chiacchio Torquetti, Diretora de Atividades 
Industriais e Minerárias da FEAM; Sebastião Pires, Coordenador de 
Licenciamento Ambiental do IBAMA, e Ana Lúcia Dolabella, Gerente 
da Superintendência de Fiscalização da ANA. Na condição de autora 
do requerimento que motivou a reunião, a Presidente tece as 
considerações iniciais e recebe das mãos do Presidente do 
SINDIEXTRA, relatório sobre segurança operacional e recuperação 
ambiental da Mineração Rio Verde. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de junho de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Leonardo 

Quintão. 
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 10/6/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

'-------0----' 



752 
Doutor Viana, Padre João 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 Gilbert Abramo, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. 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 452/2003 (relator: 
Deputado Luiz Humberto Carneiro) e 610/2003, com a Emenda no 1, 
da Comissão de Coonstituição e Justiça (relator: Deputado Gilberto 
Abramo), que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Padre 
João (3) em que solicita ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - o envio à Comissão de 
cópia do relatório do órgão sobre o acidente ambiental da empresa 
Cataguazes de Papel; em que solicita a realização de audiência 
pública na cidade.de Piranga, para discutir a situação dos pequenos 
produtores rurais daquele município e da região; e da em que solicita 
a realização de audiência pública da Comissão para conhecer e 
discutir a situação das Escolas Famílias Agrícolas no Estado, com os 
convidados que menciona; e do Deputado Doutor Viana, em que 
solicita seja realizada audência pública com os membros da Comissão 
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 Geral de Minas com o apoio do 
Banco do Nordeste e do BDMG. 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, 17 de junho de 2003. 
Doutor Viana, Presidente - Padre João - Gilberto Abramo - Ana 
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Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Durval Ângelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos e Marília Campos, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, as 
Deputadas Jô Moraes, Lúcia Pacífico e Maria Tereza Lara. O 
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater a forma de 
atendimento às mulheres vítimas de violência. A Presidência destina 
esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos 
Srs. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas 
Gerais; Olívia de Fátima Braga Melo, Titular da Delegacia de Crimes 
contra a Mulher de Belo Horizonte; Maria de Lourdes Prata Pace, 
Presidente do Conselho Estadual da Mulher; Maria Lúcia Scarpelli, 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e de Defesa do 
Consumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e Márcia de 
Cássia Gomes, Coordenadora Municipal dos Direitos da Mulher da 
Secretaria Municipal dos Direitos de Cidadania. A Presidência tece 
suas considerações iniciais e concede a palavra às Deputadas Maria 
Tereza Lara e Jô Moraes, autoras do requerimento que deu origem ao 
debate, para fazerem 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, 18 de iunho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Mauro lobo - Marília 

Campos. 
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO 
, TRIBUNAL DE CONTAS, EM 17/6/2003 
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sebastião Navarro Vieira, Fábio Avelar, Antônio Carlos Andrada, José 

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



754 
Henrique e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, o Deputado Olinto Godinho. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieir~. declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar o Relatório Final da Comissão. O relator, 
com a palavra, faz a leitura das conclusões do relatório e distribui 
avulso aos membros da Comissão para que possam tomar 
conhecimento do inteiro teor do documento. Após tecerem alguns 
comentários, o Presidente agradece a presença dos parlamentares e, 
havendo distribuição de avulsos, convoca os membros da Comissão 
para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 18/6/2003, às 9 
horas, no Plenarinho IV, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Antônio Carlos Andrada -

José Henrique - Rogério Correia - Olinto Godinho. 
ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS, EM 18/6/2003 
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Durval Ângelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos e Marília Campos, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva, Alberto Bejani 
e Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Durval Ângelo, 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 ouvir profissionais do sexo do 
hipercentro de Belo Horizonte, que estão sendo ameaçados de morte. 
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 Durval Ângelo em que solicita 
sejam ouvidas, na reunião, quatro mulheres que têm informações 
sobre o tráfico de drogas na região central de Belo Horizonte. A 
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Presidência destina essa parte da reunião a ouvir as convidadas e 
registra a presença das Sras. Vereadora Maria Lúcia Scarpelli, 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do 
Consumidor da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte; Márcia de 
Cássia Gomes, Coordenadora Municipal dos Direitos da Mulher; e das 
quatro mulheres citadas no requerimento. O Presidente, Deputado 
Durval Ângelo, tece suas considerações iniciais, como autor do 
requerimento que deu origem ao debate. Logo após, passa a palavra 
às convidadas, 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, 18 de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Mauro Lobo - Marília 

Campos. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 319/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo instituir o Dia Estadual da Mãe Social, a ser 
comemorado anualmente em 18 de dezembro. 

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, compete agora a esta Comissão apreciar a matéria, 
atendo-se ao estabelecido no art. 102, XIV do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição da data comemorativa proposta no projeto de lei em 

questão constitui uma iniciativa de relevância. A figura da mãe social 
foi criada pela Lei no 7.644, de 18/12/2003, que regulamenta sua 
atividade e dá outras providências, e a define como aquela que, 
dedicando-se à assistência ao menor abandonado, exerça o encargo 
em nível social, dentro do sistema de casas-lares, que, recebendo até 
dez menores em situação de abandono, visam a propiciar-lhes as 
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condições ideais ao seu desenvolvimento e à sua reintegração 
social. Nelas é oferecido ambiente semelhante ao familiar, e os 
menores são considerados dependentes diretos da mãe social junto à 
Previdência Social. 

A idéia da criação do Dia Estadual da Mãe Social se baseia num 
importante instrumento de ação que é, infelizmente, raro em nosso 
País e também em nosso Estado. Esta proposta abre um espaço no 
calendário oficial do Estado, dando oportunidade à sociedade para 
uma reflexão maior sobre o tema, incentivando e fomentando o debate 
sobre a figura da mãe social e seus enormes desafios. 

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

319/2003. 
Sala das Comissões, 17 de junho de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Marília Campos, relatora - Ana Maria. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 577/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

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

tela tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Sindicato 
Rural de Uberlândia, com sede nesse município. 

Após sua publicação, a matéria foi encaminhada a este órgão 
colegiado a fim ser examinada preliminarmente quanto a seus 
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com a documentação que se fez anexar ao projeto, o 

Sindicato Rural de Uberlândia é uma entidade civil dotada de 
personalidade jurídica, sem fins lucrativos e que se encontra em 
funcionamento no Estado há mais de dois anos. 

Além disso, os membros de sua diretoria, de reconhecida 
idoneidade, não são remunerados pelo exercício específico de suas 
funções, haja vista o atestado, exarado por autoridade pública 
competente, junto aos autos de processo. 

Dessa forma, estão atendidas as exigências elencadas no art. 1 o da 
Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a matéria, para que a 
entidade em tela possa receber o pretendido título declaratório de 
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utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 577/2003. 
Sala das Comissões, 1 O de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Ermano Batista - Paulo Piau - Durval Ângelo - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO No 15/2003 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo 

como primeiro signatário o Deputado Doutor Viana, a proposição em 
epígrafe modifica o parágrafo único do art. 195 da Constituição 
Estadual. Em 25/2/2003, a matéria, devidamente publicada no "Diário 
do Legislativo", foi distribuída a esta Comissão para receber parecer, 
nos termos do art. 201, c/c o art. 111, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objetivo precípuo da proposição em exame é modificar o 

parágrafo único do art. 195 da Constituição Estadual. A modificação 
pretendida inclui o ensino de computação básica e noções de 
informática em todos os níveis educacionais. Ensinar essas matérias 
ao mesmo tempo em que se conscientiza o aluno da importância 
delas, informando-o sobre sua aplicação em todos os setores 
industriais e comerciais, é uma forma de assegurar que o que é 
ministrado na escola tenha importância prática. 

O constituinte mineiro, ao garantir o direito de todos à educação, fez 
questão de assegurar expressamente o ensino de Filosofia e 
Sociologia nas escolas públicas de ensino médio, conforme dispõe o 
parágrafo único do art. 195. 

Entendemos que determinar também na Carta mineira o 
oferecimento obrigatório de informática e computação básica tem 
como propósito permitir aos alunos das escolas estaduais acesso à 
mesma diversidade de informações oferecida pelas escolas 
particulares, na procura de concretizar o ideal igualitário que preside 
os princípios basilares inscritos nos arts. 5° e 6° da Constituição 
Federal, "in verbis": 

- ' 
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"Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza ( ... )". 
"Art.6 o- São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho ( ... )". 
Com efeito, a intenção de propiciar os mesmos direitos a todos os 

cidadãos subentende, necessariamente, a garantia de igualdade de 
oportunidades. 

O conhecimento de noções básicas de informática e de computação 
é essencial para ingressar no mercado de trabalho atualmente. 
Especialistas na área chegam a afirmar que estamos numa revolução 
da informação, tão importante quanto a revolução industrial há 200 
anos. Mas a informação está disponível para todo o mundo que 
quiser. O importante é haver pessoas para usá-la, para dar-lhe 
sentido. 

Convém assinalar que técnicos da ONU e da Academia Nacional de 
Ciências dos Estados Unidos registraram a velocidade das mudanças 
na qualidade de vida das pessoas depois que elas tiveram acesso ao 
computador. Eles observaram que a política de alguns países é 
priorizar o envio de computadores para as áreas pobres. 

Os estudantes, em virtude de já trabalharem para auxiliar suas 
famílias, não possuem condições financeiras e disponibilidade de 
tempo para custearem e se dedicarem a atividades extracurriculares, 
o que torna imprescindível ao Estado oferecer ensino de qualidade, de 
modo a preparar esses jovens para competir no mercado de trabalho. 
Desse modo, conhecimentos básicos de computação e informática 
devem ser transmitidos no próprio ensino médio. 

Cumpre assinalar que a preocupação de possibilitar aos estudantes 
mineiros o domínio básico de equipamentos e programas no campo 
de processamento de dados já foi objeto de estudos acurados, que 
culminaram com a edição da Lei no 13.082, de 30/12/98, a qual 
determina a criação de centros de informática nas escolas de ensino 
médio da rede pública do Estado. Não obstante a citada lei 
representar um avanço significativo, a proposição em tela pretende 
dar uma configuração mais ampla e eficaz à medida. 

Acrescente-se, ainda, que a proposta em análise assegurará maior 
efetividade às seguintes disposições da Lei no 9.394, de 20/12/96, que 
estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional: 

"Art. 1°- .............. . 
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§ 2° - A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social. 
Art. 2° - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Quanto à modificação do parágrafo único do art. 195, além da 
inclusão do ensino de computação básica e noções de informática em 
todos os níveis educacionais, a denominação "2° grau" foi alterada 
para "ensino médio", com o objetivo de adaptar a Carta mineira à atual 
nomenclatura utilizada pela Constituição Federal e pela LDB. 

Considerando que a denominação "computação básica" aplica-se 
bem a uma disciplina de conteúdo mais técnico e que a denominação 
"noções de informática" pode ser usada com mais propriedade para 
conteúdos superficiais, usualmente destinados a leigos (como o 
emprego do computador em transações comerciais, bancárias ou no 
acesso à Internet), sugerimos a Emenda no 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição no 15/2003 com a Emenda n° 1 , que apresentamos a 
seguir. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se, no parágrafo único do art. 195 da Constituição 

Estadual, constante no art. 1 o da proposta de emenda à Constituição, 
a expressão "computação básica e". 

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Vanessa Lucas, Presidente - José Henrique, relator - Alberto Bejani. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 25/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o Projeto de Lei no 25/2003 
dispõe sobre o atendimento prioritário nos supermercados às pessoas 
que menciona e dá outras providências. 

Examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Encaminhada a proposição à Comissão do Trabalho, da Previdência 
e da Ação Social, esta emitiu parecer favorável à sua aprovação. 
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Cabe, agora, a esta Comissão analisar á proposição no âmbito 

de sua competência, conforme disposto no art. 188, c/c o art. 102, VIl, 
"d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob análise visa proporcionar a determinadas classes 

de consumidores tratamento prioritário nos supermercados e 
estabelecimentos congêneres. Pretende oferecer o benefício a 
doentes graves, idosos, portadores de deficiência física, mulheres 
grávidas, lactantes e aposentados por invalidez. Após a Constituição 
de 1988, onde estão inseridos os chamados direitos de terceira 
geração, várias leis se materializaram neste campo. 

Como exemplos, podemos apontar a Lei Federal no 1 0.048,de 2000, 
que dá prioridade de atendimento a essas categorias de cidadãos nas 
repartições públicas, Bancos e concessionárias de serviços públicos, 
e a Lei no 14.235, de 2002, que traça regras de atendimento ao 
consumidor nos estabelecimentos bancários. Especificamente em 
relação aos supermercados, existe a Lei n° 12.789, de 1998, que os 
obriga a colocar etiquetas individuais nos produtos. 

Todo este ordenamento legal facilita sem dúvida a vida do cidadão, 
porém geralmente se formam longas filas nos caixas dos 
supermercados, mesmo naqueles que oferecem atendimento 
preferencial. 

Este problema no atendimento dos supermercados é devido ao 
acúmulo de funções do funcionário responsável pelo caixa. Este é 
obrigado a paralisar a sua atividade para ajudar o cliente a ensacolar 
as mercadorias adquiridas. Para solucionar esse problema, esta 
Comissão apresenta a Emenda no 1, ao final desta peça opinativa. 

Não há impacto financeiro ou orçamentário decorrente do projeto, 
que visa apenas disciplinar a forma de atendimento prioritário nos 
estabelecimentos que menciona, não havendo também nenhuma 
medida proposta que gere despesas para os cofres públicos. 

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

25/2003 no 1 o turno, com a Emend.a no 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1 o manterão, 
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Parágrafo único - Excetua-se do disposto no "caput" deste artigo o 
estabelecimento comercial de pequeno porte, assim considerado 
aquele que opere com até dois caixas.". 

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - lrani Barbosa -

Jayro Lessa - Gil Pereira - José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 89/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição sob comento é decorrente do desarquivamento do 
Projeto de Lei no 1.306/2000, por solicitação do Deputado Alencar da 
Silveira Jr., e tem por objetivo prever a realização da Semana de 
Conservação Escolar no calendário da Secretaria de Estado da 
Educação e dar outras providências. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cumpre agora a 
este órgão colegiado emitir parecer de mérito, nos termos do art. 102, 
VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ao instituir uma semana do ano letivo voltada para a realização de 

atividades atinentes à manutenção e reconstituição do patrimônio 
escolar, a proposição tem o claro propósito de reafirmar a importância 
da contribuição da escola para a formação de crianças e 
adolescentes, reconhecendo, ao mesmo tempo, que a educação para 
a cidadania é mais eficaz quando inclui experiências que propiciam ao 
educando vivenciar sua capacidade de interferir em sua realidade, 
alterando-a positivamente. 

Nessa linha de pensamento, destacam-se alguns dispositivos do 
projeto, os quais consideramos pertinentes e oportunos, por 
estabelecerem a participação, nos eventos relativos à Semana, da 
comunidade, dos alunos, professores e funcionários da escola; a 
aceitação, por parte da escola, de colaboração voluntária da 
comunidade, de apoio técnico e de outros recursos; a fixação dos dias 
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dedicados à Semana como dias letivos de freqüência obrigatória e 
a realização da Semana antes do encerramento oficial do quarto 
bimestre do ano letivo. 

Por outro lado, em que pese à louvável intenção do autor do projeto, 
cumpre-nos apontar o art. 2°, por determinar, "in verbis", que a escola 
deverá promover, durante o ano letivo, eventos para angariar 
materiais para promoção da Semana de Conservação Escolar. Se 
bem que seja desejável e importante a colaboração da comunidade, 
não cabe à lei obrigar a escola, ou seus alunos e servidores, a 
assumir atribuições estranhas a sua natureza, como se não fosse 
dever do poder público estadual prover as condições suficientes para 
que as unidades da sua rede escolar cumpram sua missão 
constitucional de oferecer a todos ensino fundamental e médio gratuito 
e de qualidade. Por esse motivo, consideramos necessária a 
supressão desse artigo. 

Observa-se, ainda, a inexistência no projeto de dispositivo que 
determine ao Poder Executivo o exercício de regulamentar a futura lei, 
decorrido certo prazo, o que não é admissível neste caso. 

Em decorrência dessas observações e sendo necessário dar ao 
texto legal disposição que atenda à boa técnica de redação legislativa, 
apresentaremos na parte final deste parecer o Substitutivo no 1, que, 
diga-se, atende a essa finalidade sem deixar de acolher o espírito 
original da proposição. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

89/2003 na forma do Substitutivo no 1, a seguir formalizado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Cria a Semana de Conservação Escolar e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criada a Semana de Conservação Escolar, a ser 

celebrada anualmente em todos os estabelecimentos da rede oficial 
de ensino, com o objetivo de se promover a recuperação do 
patrimônio escolar e de se conscientizar a comunidade para a 
importância de sua conservação. 

Art. 2° - A Semana de Conservação Escolar incluirá: 
I - palestras e atividades didáticas relativas à necessidade de 

preservação do patrimônio escolar; 
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11 - atividades de manutenção e reparo do patrimônio escolar. 
§ 1 o - Participarão da Semana de Conservação Escolar os alunos, 

professores e funcionários da escola e a comunidade. 
§ 2° - As escolas aceitarão a colaboração voluntária, o apoio técnico 

e recursos da comunidade. 
Art. 3° - A Semana de que trata esta lei será realizada antes do 

encerramento oficial do quarto bimestre do ano letivo. 
Parágrafo único - Os dias dedicados à Semana de Conservação 

Escolar serão considerados como dias letivos, de freqüência 
obrigatória. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias, contados da data da 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, 18 de junho de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ana Maria 

- Weliton Prado - Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 119/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em 
pauta, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.360/2001, 
determina aos estabelecimentos bancários situados no território do 
Estado a instalação de assentos nas filas especiais para aposentados, 
pensionistas, gestantes e deficientes físicos. 

Distribuída a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
proposição na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Em seguida o projeto foi encaminhado à Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social, que opinou por sua aprovação na forma 
do Substitutivo no 1. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer, em obediência ao art. 
188, c/c o art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento tem por fim obrigar os estabelecimentos 

bancários situados no Estado a instalarem, nas filas especiais, 
assentos destinados aos aposentados, aos pensionistas, às gestantes 
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e aos deficientes físicos. Estabelece, ainda, o número de assentos 
a serem instalados e a aplicação da pena de multa ao 
estabelecimento bancário que descumprir as normas do projeto. 

A proposição em estudo objetiva assegurar aos idosos, às gestantes 
e aos deficientes físicos um tratamento diferenciado, devido às suas 
dificuldades de permanecer de pé por tempo relativamente longo nas 
filas dos estabelecimentos bancários. A medida encontra respaldo na 
Constituição Federal, que, ao tratar da ordem social, garante a essas 
pessoas tratamento especial e, em seu art. 230, atribui ao Estado o 
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 
na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e 
garantindo seu direito à vida. 

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que apresentou o Substitutivo n° 1, objetivando adequar o projeto à 
técnica legislativa e à consolidação das leis estaduais, porquanto já 
existe a Lei no 10.837, que estabelece atendimento prioritário, nos 
estabelecimentos bancários, a todas as pessoas mencionadas no 
projeto e estende esta prerrogativa aos doentes graves. 

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, podemos atestar 
que a medida criada no projeto em análise não irá provocar nenhuma 
despesa para os cofres públicos, porquanto contém uma 
determinação a ser cumprida pelo setor privado. 

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

119/2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa, relator - Jayro Lessa -

Gil Pereira - Chico Simões -José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 724/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, e encaminhado a 
esta Casa por meio do Ofício n° 2.937/GAPRE/2003-GB, o projeto de 
lei em epígrafe cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do 
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 
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A proposição foi, preliminarmente, analisada pela Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que apresentou. 
Vem a matéria agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame cria 38 cargos no Quadro Específico de 

Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de Alçada de 
Minas Gerais, entre os quais 14 cargos de Assessor Judiciário 111 e 14 
de Assessor Judiciário I, de recrutamento amplo, e 40 cargos de 
Oficial Judiciário, de diferentes classes, no Quadro Específico de 
Provimento Efetivo. Institui, ainda, dois cargos de Diretor de Secretaria 
de Câmara, cinco cargos de Escrevente Substituto, dois cargos de 
Diretor de Secretaria de Recursos para Tribunais Superiores e um 
cargo de Diretor de Secretaria de Feitos Especiais, todos de 
recrutamento limitado. Ao final, o projeto autoriza o Poder Executivo a 
abrir crédito suplementar de até R$650.000,00 para o Tribunal de 
Alçada. 

Segundo a justificação do projeto, a criação dos cargos referidos 
deve-se à recomposição do quadro de assessoramento direto dos 
Juízes do Tribunal de Alçada, medida considerada imprescindível ao 
pleno desenvolvimento de suas atividades jurisdicionais, bem como à 
implementação do apoio administrativo, tendo em vista a instituição de 
duas novas Câmaras Regionais na sede do Tribunal. Há a 
necessidade de criação de outros cargos, ainda, para o 
funcionamento de uma secretaria destinada à tramitação de feitos 
especiais. 

E notória a demora na tramitação dos feitos e dos julgamentos nos 
tribunais do nosso Estado, os quais não possuem estrutura adequada 
para atender ao aumento da demanda jurisdicional. Como o objetivo 
do projeto é acelerar os trabalhos judiciais, o que é extremamente 
benéfico para a sociedade mineira, consideramos a proposta 
meritória. 

A Emenda no 1 , apresentada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, visa apenas a corrigir uma impropriedade técnica na 
identificação do código do cargo de Diretor de Secretaria de Feitos 
Especiais, constante no Anexo I do projeto original. 

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



766 
Da mesma forma, verificamos a necessidade de adequar a 

proposição à técnica legislativa, o que fazemos por meio do 
Substitutivo no 1, apresentado ao final deste parecer, sem aumentar o 
quantitativo de cargos, tampouco as despesas decorrentes da 
aprovação da matéria. 

Ressalte-se que o referido substitutivo contempla a alteração objeto 
da Emenda no 1 e a identificação das classes de Oficial Judiciário, que 
não foram contempladas na proposição original. 

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

724/2003 na forma do seguinte Substitutivo no 1. A aprovação do 
mencionado substitutivo implica a prejudicialidade da Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Cria cargos na estrutura orgânica da Secretaria do Tribunal de 

Alçada do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam criados, no Quadro Específico de Provimento em 

Comissão da Secretaria do Tribunal de Alçada do Estado de Minas 
Gerais, constante no Anexo 11 da Lei no 11.098, de 11 de maio de 
1993, e no Quadro Específico de Provimento Efetivo, constante no 
Anexo 11 da Lei no 11.617, de 4 de outubro de 1994, modificado pela 
Lei no 13.467, de 12 de janeiro de 2000, os cargos constantes, 
respectivamente, nos Anexos I e 11 desta lei. 

Art. 2° - Dos cargos criados na forma do art. 1 o desta lei, destinam-
se ao funcionamento de câmara a ser instalada no mês de agosto de 
2003: 

I -quatro cargos de Assessor Judiciário 111; 
I I - quatro cargos de Assessor Judiciário I; 
111- um cargo de Diretor de Secretaria de Câmara; 
IV - um cargo de Escrevente Substituto; 
V - oito cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-22 a PJ-44; 
VI - cinco cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-45 a PJ-58; 
VIl- três cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-59 a PJ-71; 
VIII- três cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-23 a PJ-87. 
Art. 3° - Dos cargos criados na forma do art. 1 o desta lei, destinam-

se a câmara a ser instalada no mês de dezembro de 2003 e cujo 
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funcionamento se iniciará em fevereiro de 2004: 
I -dez cargos de Assessor Judiciário 111; 
11 -dez cargos de Assessor Judiciário I; 
111 - um cargo de Diretor de Secretaria de Câmara; 
IV - um cargo de Escrevente Substituto; 
V - nove cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-22 a PJ-44; 
VI - seis cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-45 a PJ-58; 
VIl- três cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-59 a PJ-71; 

767 

VIII -três cargos de Oficial Judiciário, padrão PJ-23 a PJ-87. 
Parágrafo único - Serão providos somente no mês em que se iniciar 

o funcionamento da câmara a que se refere o "caput" os cargos 
constantes nos incisos I a VIII deste artigo, bem como: 

I - dois cargos de Diretor de Secretaria de Recursos para Tribunais 
Superiores; 

11 -três cargos de Escrevente Substituto; 
111 - um cargo de Diretor de Secretaria de Feitos Especiais. 
Art. 4° - É 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 no Anexo 11 da Lei no 11.098, de 
11 de maio de 1993. 

Art. se - O provimento dos cargos criados por esta lei fica 
condicionado ao cumprimento dos limites e das condições para 
criação ou aumento de despesas estabelecido pela Lei Complementar 
Federal no 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 6° - Para atender às despesas decorrentes da aplicação do 
disposto no art. 2° desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
crédito suplementar até o limite de R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinqüenta mil reais) para o Tribunal de Alçada do Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 7° - As despesas decorrentes da aplicação do disposto no art. 3° 
desta lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento 
do Tribunal de Alçada para o exercício de 2004. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de de 2003) 
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* - O Quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 19.6.2003. 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 1 o da Lei no , de de de 2003) 

* - O Quadro do Anexo 11 foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" 19.6.2003. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
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Ermano Batista, Presidente - Domingos Sávio, relator - Carlos 
Pimenta - Rogério Correia- Jayro Lessa - José Henrique. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 724/2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu Presidente, 

o projeto de lei em epígrafe cria cargos na estrutura orgânica da 
Secretaria do Tribunal de Alçada do Estado e dá outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com a 
Emenda no 1, que apresentou. 

Posteriormente, em reunião conjunta, a Comissão de Administração 
Pública opinou pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo 
no 1 ' que propôs. 

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

Fundamentação 
A estrutura de que dispõe o Tribunal de Alçada tem-se mostrado 

insuficiente para atender à demanda. Mais de 8 mil processos estão 
parados, aguardando distribuição. 

O projeto de lei em tela tem por objetivo, por meio da criação de 78 
cargos nos quadros desse órgão, solucionar essa questão crítica o 
que propiciará a instalação de duas Câmaras Regionais. Estas, 
segundo a justificação que acompanha o projeto, apresentarão custo 
reduzido, o que é um fator positivo. 

Assim, entendemos que a matéria é procedente, pois deixar de fazer 
um julgamento ou postergá-lo é negar ao cidadão o direito 
fundamental à justiça. 

A Comissão de Administração Pública verificou a necessidade de 
adequar a proposição à técnica legislativa e apresentou o Substitutivo 
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não aumenta as despesas decorrentes da aprovação da matéria. 
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Quanto ao aspecto financeiro, cumpre lembrar que lei que cria 
cargos não gera despesas. As despesas ocorrerão apenas quando 
esses cargos forem providos. Dessa forma, o gestor do Tribunal, ao 
decidir pela nomeação para um desses cargos, responsabilizar-se-á 
pela observância dos diplomas legais, em especial da Lei 
Complementar Federal no 101, de 4/5/2000, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e levará em conta as disponibilidades 
orçamentárias. Tal preocupação vem expressa no art. 3° do projeto. 

Vale ressaltar que a despesa com pessoal do Poder Judiciário, 
consoante disposto na Instrução TCMG no 005, de 19/12/2001, que 
não inclui inativos e pensionistas no cálculo, corresponde a 3,3763% 
da receita corrente líquida do Estado, sendo assim bem inferior ao 
limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 6% 
dessa receita. Sob esse aspecto há uma grande folga e, certamente, 
mesmo que todos os cargos ora criados venham a ser providos, esse 
limite não será atingido, visto que o quantitativo desses cargos é 
diminuto no universo do Poder Judiciário. 

Em especial, merece menção o art. 17 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que dispõe sobre a criação de despesa obrigatória de caráter 
continuado. Ao contrário do que à primeira vista poderia parecer, lei 
que cria cargos não se enquadra nessa categoria, visto que não fixa 
para o ente a obrigação legal de sua execução, pois a nomeação para 
o cargo, o que efetivamente gera despesas, é um ato discricionário do 
administrador. 

Finalmente, cumpre-nos observar que, para cobrir as despesas da 
futura lei referente a este exercício, é solicitado um crédito 
suplementar de R$650.000,00. Estamos concedendo a autorização 
legislativa para a abertura desse crédito por entendermos razoável a 
solicitação. Esclarecemos, porém, que tal procedimento será realizado 
por decreto executivo, que então analisará as disponibilidades de 
recursos e será precedido de exposição justificativa, nos termos dos 
arts. 42 e 43 da Lei Federal no 4.320, de 17/3/64. 

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

724/2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
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Administração Pública. 

Com a aprovação do Substitutivo no 1 fica prejudicada a Emenda no 
1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Chico Simões - Jayro Lessa -

Gil Pereira - José Henrique - lrani Barbosa. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 17/2003 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre o assentamento de famílias no Estado de Minas Gerais, 
removidas em decorrência de obras públicas, e dá outras 
providências. 

No 1 o turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo n° 1. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão para ser analisada no 2° 

turno e para que seja elaborada a redação do vencido, que segue em 
anexo e é parte desta peça opinativa. 

Fundamentação 
A atual legislação sobre licitações e contratos da administração 

centralizada e autárquica do Estado (Lei n° 9.444, de 25/11 /87) estatui 
que nenhuma obra ou serviço será licitado ou contratado sem a 
observância, entre outros, dos requisitos de liberação, ocupação e 
utilização prévia do bem público ou particular de que vai depender a 
obra ou o serviço a ser executado. 

Acontece que isso não vem sendo posto em prática, e o Estado vem 
deixando de cumprir seu dever. Assim, a população, na maioria das 
vezes carente, tem que abandonar suas casas para a realização das 
obras, gerando um grave problema social. 

O projeto de lei em tela, com o aperfeiçoamento introduzido no 1 o 
turno, tem por objetivo resolver essa questão e o faz estabelecendo 
que, nos casos de licitação de obra ou de concessão de serviço 
precedida de obra em área ocupada, a desocupação do local e o 
reassentamento de famílias desalojadas serão considerados etapas 
de execução do contrato e incluídos no custo total da obra ou do 
serviço licitado. 

Isso tem o grande mérito de vincular a desocupação à execução da 
obra. É dado à matéria um tratamento em conjunto. A desocupação e 
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Assim entendemos que a medida é procedente, visto que a partir do 
momento em que a desocupação e o reassentamento passam a ser 
devidamente remunerados eles serão implementados, ao contrário da 
situação atual, que estatui apenas vedação da licitação de obra ou 
serviço sem a prévia liberação ou desocupação da área, medida que 
não vem tendo efeito prático. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei n° 17/2003 na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 17 de junho de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Laudelino 

Augusto - Sidinho do Ferrotaco. 
Redação do Vencido 

PROJETO DE LEI N° 17/2003 
Dá nova redação ao inciso 111 do art. 5° da Lei no 9.444, de 25 de 

novembro de 1987, que dispõe sobre as licitações e os contratos da 
administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras 
providências, e acrescenta-lhe parágrafo único. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O inciso 111 do art. 5° da Lei no 9.444, de 25 de novembro de 

1987, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescido o 
referido artigo do parágrafo único que se segue: 

"Art. 5°- ........................................................................... . 
111 - aquisição ou desapropriação prévia do bem público ou particular 

de que vai depender a obra ou serviço a ser executado; 
··························································································· 
Parágrafo único - Nos casos de licitação de obra ou de concessão 

de serviço precedida de obra em área ocupada, a desocupação do 
local e o reassentamento de famílias desalojadas, quando for o caso, 
serão considerados etapa de execução do contrato e incluídos no 
custo total da obra ou do serviço licitado.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 65/2003 

Comissão de Segurança Pública 
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Relatório 

O projeto de lei em análise, da Deputada Maria José Haueisen, visa 
à instituição de segurança obrigatória nos caixas eletrônicos, mediante 
a presença de vigilantes durante o horário integral de funcionamento 
dos equipamentos. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003, foi a proposição 
aprovada no 1 o turno, em 4/6/2003, na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Atendendo ao disposto no art. 
189 do Regimento Interno, retorna o projeto a esta Comissão, a fim de 
receber parecer para o 2° turno. 

Fundamentação 
A presença de vigilantes nos caixas eletrônicos mantidos pelas 

instituições financeiras pode contribuir efetivamente para a prevenção 
das condutas criminosas que vêm sendo praticadas no interior ou nas 
imediações dos recintos que abrigam os terminais de auto-
atendimento, tais como seqüestros-relâmpago, clona~em de cartões 
magnéticos, arrombamento dos equipamentos, etc. E sabido que a 
presença de vigilantes, assim como de obstáculos físicos, não possui 
o condão de impedir a ocorrência de crimes, mas possui, 
comprovadamente, a capacidade de inibir a ação criminosa, uma vez 
que exigirá do criminoso maiores cuidados no planejamento de suas 
ações e maior lapso temporal para a execução do delito. 

Além disso, as instituições financeiras, na qualidade de 
fornecedoras, estão obrigadas, pela legislação de defesa do 
consumidor, a garantir a segurança dos produtos e serviços 
oferecidos a seus clientes, que incluem a utilização de caixas 
eletrônicos e terminais de auto-atendimento, ainda que fora do horário 
habitual de expediente bancário. 

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça introduziu 
aperfeiçoamentos técnicos relevantes na proposição, expressos no 
Substitutivo no 1 . Não obstante, a fim de assegurar a eficácia da 
norma, bem como a consecução de seus objetivos, julgamos 
necessária a apresentação de duas emendas. 

A primeira emenda visa a alte~ar a redação dada pelo art. 1 o do 
substitutivo ao "caput" do art. 1 o da Lei no 12.971, de 1998, 
substituindo a expressão "vigilância ostensiva" por "vigilante". 
Entendemos que tal alteração se faz necessária para garantir que a 
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segurança nos caixas eletrônicos se dê pela presença física de 
vigilante, uma vez que a expressão substituída possui sentido mais 
amplo, podendo ser interpretada, por exemplo, como sendo a 
presença explícita, não oculta, de equipamentos de vigilância 
eletrônica monitorados à distância. 

A segunda emenda propõe a alteração da redação dada, no 
substitutivo, ao inciso 11 do § 2° da Lei n° 12.971, que passa a dispor 
que a aplicação da multa pecuniária que prevê dar-se-á a partir da 
segunda autuação, e não, "na segunda autuação", conforme o texto 
aprovado no 1 o turno. Isso porque a redação aprovada poderia 
ocasionar equívocos interpretativos em relação às penalidades 
aplicáveis em caso de infrações ulteriores à segunda. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto 

de Lei no 65/2003 na forma do vencido no 1 o turno, com as Emendas 
nos 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Substitua-se, no "caput" do art. 1 o da Lei n° 12.971, de 1998, 

alterado pelo art. 1 o do projeto, a expressão "vigilância ostensiva" por 
"vigilante". 

EMENDA N° 2 
Substituam-se, no inciso 11 do § 2° do art. 1 o da Lei no 12.971, de 

1998, a que se refere o art. 1 o do projeto, os termos "na segunda 
autuação" por "a partir da segunda autuação". 

Sala das Comissões, 17 de junho de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia, relator - Alberto 

Bejani. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI N° 65/2003 
Altera a Lei no 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna obrigatória 

a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos 
de serviços das instituições bancárias e financeiras. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 o da Lei no 12.971, de 27 de julho de 1998, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - As instituições bancárias e financeiras ficam obrigadas a 

manter vigilância ostensiva, pelo tempo integral de atendimento ao 
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público, e a instalar dispositivos de segurança em suas agências e 
postos de serviços no Estado. 

§ 1 o - A vigilância ostensiva a que se refere o "caput" se estende aos 
postos que mantenham atendimento eletrônico por vinte e quatro 
horas diárias, excetuando-se os caixas eletrônicos localizados na 
parte interna de estabelecimentos comerciais. 

§ 2°- O Poder Executivo, por meio do órgão competente, aplicará as 
seguintes penalidades às instituições que descumprirem o disposto 
nes~a lei: 

I - advertência, na primeira autuação; 
11 - multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser 

corrigido por índice oficial adotado pelo Governo do Estado, por 
agência ou posto autuado, na segunda autuação.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará a Lei no 12.971, de 27 de 
julho de 1998, no prazo de sessenta dias contados da data da 
publicação desta lei. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 

n° 13.586, de 9 de junho de 2000. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 189/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 189/2003, de autoria do Deputado Alencar da 

Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Lira Crucilandense 
Santa Cecília, 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 189/2003 
Declara de utilidade pública a Lira Crucilandense Santa Cecília, com 

sede no Município de Crucilândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Lira Crucilandense 

Santa Cecília, com sede no Município de Crucilândia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor Ronaldo -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 214/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 214/2003, de autoria do Deputado José Milton, 

que declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de Paulo, 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 214/2003 
Declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de Paulo, com 

sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Vicente 

de Paulo, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor Ronaldo -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 239/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 239/2003, de autoria do Deputado Sidinho do 

Ferrotaco, que declara de utilidade pública o Centro Espírita Caminho 
da Paz, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 239/2003 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Caminho da Paz -

CECP -,com sede no Município de São João del-Rei. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita 

Caminho da Paz - CECP -, com sede no Município de São ·João del -
Rei. 

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 251/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 251/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 
que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de 
Vendinha - A.P.V. -, com sede no Município de lraí de Minas, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 251/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de 

Vendinha - APV -, com sede no Município de lraí de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Produtores de Vendinha - APV -, com sede no Município de lraí de 
Minas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Djalma Diniz-

Doutor Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 259/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 259/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 

que declara de utilidade pública a S. R. Mulher - Socorro e 
Readaptação da Mulher, com sede no Município de Uberaba, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 259/2003 
Declara de utilidade pública a entidade S. R. Mulher - Socorro e 

Readaptação da Mulher, com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade S. R. Mulher-

Socorro e Readaptação da Mulher, com sede no Município de 
Uberaba. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz -

Doutor Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 260/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 260/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 

que declara de utilidade pública o Instituto Cultural Leopoldina 
Geovana de Araújo, com sede no Município de Sacramento, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
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 260/2003 
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Leopoldina Geovana 

de Araújo, com sede no Município de Sacramento. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural 

Leopoldina Geovana de Araújo, com sede no Município de 
Sacramento. 

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

Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°-262/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 262/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 

que declara de utilidade pública a Fundação de Auxílio à Investigação 
e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Sustentado -
FUNDECIT -, 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 262/2003 
Declara de utilidade pública a Fundação de Auxílio à Investigação e 

ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Sustentado - FUNDECIT 
-, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Investigação e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
Sustentado - FUNDECIT -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Art. 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 282/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 282/2003, de autoria do Deputado Sargento 

Rodrigues, que declara de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, 
com sede no Município de Ouro Preto, 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 
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final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 282/2003 
Declara de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no 

Município de Ouro Preto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Vila Nova Futebol 

Clube, com sede no Município de Ouro Preto. 
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 286/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 286/2003, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, 

que declara de utilidade pública a Corporação Musical Lira Espírito 
Santo, 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 286/2003 
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Lira Espírito 

Santo, com sede no Município de Paraopeba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical 

Lira Espírito Santo, com sede no Município de Paraopeba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor 

Ronaldo - Djalma Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 415/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 415/2003, de autoria do Deputado Miguel 

Martini, que declara de utilidade pública o Instituto da Comunidade 
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Missionária de Emaús na Arquidiocese de Juiz de Fora - ICME-JF -
, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 415/2003 
Declara de utilidade pública o Instituto da Comunidade Missionária 

de Emaús na Arquidiocese de Juiz de Fora - ICME-JF -, com sede no 
Município de Juiz de Fora. 

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

Comunidade Missionária de Emaús na Arquidiocese de Juiz de Fora -
ICME-JF -, com sede no Município de Juiz de Fora. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma Diniz -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 459/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 459/2003, de autoria do Deputado Antônio 

Andrade, que declara de utilidade pública a Associação do Congado 
Viagem de Maria, com sede no Município de Carmo do Paranaíba, 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. 

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

PROJETO DE LEI No 459/2003 
Declara de utilidade pública o Congado Viagem de Maria de Carmo 

do Paranaíba, com sede no Município de Carmo do Paranaíba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Congado Viagem de 
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Maria de Carmo do Paranaíba, com sede no Município de Carmo 
do Paranaíba. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 

781 

Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma Diniz -
Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 460/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 460/2003, de autoria do Deputado Antônio 

Andrade, que declara de utilidade pública a Associação de Ensino e 
Pesquisa de Unaí, 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. 

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

PROJETO DE LEI No 460/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Ensino e Pesquisa de 

Unaí- AEPU -, com sede no Município de Unaí. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Ensino 

e Pesquisa de Unaí- AEPU -, com sede no Município de Unaí. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto - Djalma Diniz. 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 715/2003 

EMENDA No 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Ao servidor público admitido por prazo determinado e que 

mantenha com o poder público contrato de direito administrativo, 
quando do término ou da rescisão do contrato e na hipótese da sua 
não-renovação, é assegurado o pagamento, mediante requerimento, 
em, no máximo, noventa dias, das vantagens e de um salário por ano 
trabalhado.". 
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Sala das Comissões, junho de 2003. 
Arlen Santiago 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se onde convier: 

782 

"Art. .... - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na 
operacionalização e manutenção das atividades necessárias à total 
implantação do Programa de Apoio Financeiro à Escola Família 
Agrícola- EFA -,instituído pela Lei no 14.614, de 31/3/2003.". 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Pastor George 
Justificação: A escola família agrícola, instituída pela Lei no 14.614, 

de 31/3/2003, já se encontra em funcionamento e instalada nos 
seguintes municípios: ltinga, Conselheiro Pena, Sem-Peixe, Muriaé, 
Virgem da Lapa, Pavão, Turmalina, ltaobim, Campo Florido, Padre 
Paraíso, Jequeri e Comercinho, atendendo 160 comunidades e 1.500 
famílias. 

É pela importância da agricultura familiar no contexto rural que 
justificamos a necessidade de recurso em favor das escolas famílias 
agrícolas, pois ao investir nas comunidades rurais, incentivando a 
agricultura no solo mineiro, estamos garantindo nosso sustento, 
nossas riquezas e nossas divisas. 

EMENDA N° 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .. .. - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no 

Programa de Telefonia Rural administrado pelo Departamento de 
Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL - MG -, para 
atendimento às comunidades que não serão contempladas pelo plano 
de metas de universalização de telecomunicações.". 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Pastor George 
Justificação: Alocar recursos para as comunidades referidas nesta 

emenda seria uma forma justa de propiciar-lhes desenvolvimento, 
melhorando a qualidade de vida do cidadão da zona rural. 

EMENDA N°4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no Fundo 

de Apoio à Micro Empresa - FUMICRO - e no Fundo de Incentivo à 
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Industrialização - FINO -, para operacionalização e manutenção 
das atividades relacionadas à produção industrial nas Macrorregiões 
Norte e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.". 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Pastor George 
Justificação: Pretendemos, por meio dessa emenda, fortificar os 

recursos no FUMICRO e no FINO, para que haja mais programas de 
incentivo à produção industrial, fortalecendo as cooperativas e 
associações de produtores rurais. 

Cidades consideradas pólos nas Macrorregiões Norte de Minas: 
Bocaiúva, Grão-Mogol, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora e 
Salinas; Vales do Jequitinhonha e do Mucuri: Almenara, Araçuaí, 
Capelinha, Nanuque, Pedra Azul e Teófilo Otôni. 

Assim, poderão ser implantadas novas indústrias e empresas de 
grande, médio e pequeno porte, individualmente ou por meio de 
associações e cooperativas, para a interiorização e a expansão da 
produção industrial, em nível nacional e internacional, o que se propõe 
por meio do Projeto de Lei n° 332/2003, em tramitação. 

EMENDA N° 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - A proposta orçamentária para 2004 conterá dotação para o 

combate aos efeitos da seca, consignada à Secretaria de Estado 
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, 
Mucuri e do Norte de Minas.". 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: As regiões acima citadas atravessam situações críticas, 

devido à prolongada estiagem que as assola, ocasionando situação 
de calamidade para as populações locais e tornando os municípios 
cada vez mais empobrecidos. 

EMENDA N° 6 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .. . . - O Estado repassará os recursos constitucionais à 

UNIMONTES e à UEMG, sob a forma de duodécimos, com garantias 
orçamentárias.". 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Carlos Pimenta 
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Justificação: Os recursos serão destinatlos à manutenção das 

atividades da UNIMONTES e da UEMG. 
EMENDA No 7 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - A lei orçamentária conterá dotações específicas para 

implementação do Plano de Saúde da Família - PSF -, consignadas à 
Secretaria de Estado da Saúde.". 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: Tal medida tem como propósito incentivar a 

permanência dos profissionais da área da saúde nas pequenas 
cidades mineiras. 

EMENDAWa 
Acrescente-se ao art. 36 o seguinte§ 4°: 
"Art. 36- .............................................. .. 
§ 4° - O BDMG concederá financiamento à pequena empresa e à 

microempresa, independente da condição de devedora do FGTS e do 
INSS.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
Gil Pereira 
Justificação: O BDMG desenvolve uma série de programas voltados 

para o desenvolvimento das pequenas empresas e microempresas, 
auxiliando e impulsionando o crescimento econômico, gerando renda 
e emprego. Entretanto, as pequenas empresas e as microempresas 
do Estado que se encontram em débito com o INSS e o FGTS ficam 
excluídas de qualquer benefício, estando fadadas à falência, levando 
ao desemprego milhares de chefes de família, ocasionando, 
conseqüentemente, a marcha regressiva do Estado. 

A aprovação desta emenda permitirá que as empresas nessa 
situação tenham uma chance de se recuperar, cumprir suas 
obrigações e voltar a gerar renda para o Estado, evitando o 
fechamento de suas portas. 

EMENDA N° 9 
Acrescente-se ao art. ao o seguir:tte inciso XV: 
"Art. ao- ..... 
XV - demonstrativo das metas sociais contendo as metas de 

melhoria dos indicadores sociais a serem atingidas no próximo ano, 
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discriminando as ações a serem implementadas, quantificando-as 
financeira e fisicamente.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
Miguel Martini 

EMENDA N° 10 
Dê-se ao art. 48 a seguinte redação: 
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"Art. 48 - O Poder Executivo, até trinta dias após a publicação da lei 
orçamentária de 2004, publicará, por meio da Secretaria de Estado da 
Fazenda, e disponibilizará, por meio do Serviço Integrado de 
Administração Financeira - SIAFI-Cidadão - e pela Internet, no "site" 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a programação 
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso dos 
órgãos e das entidades integrantes do orçamento fiscal, observada, 
em relação às despesas, a abrangência necessária à obtenção das 
metas fiscais e sociais.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
Miguel Martini 

EMENDA No 11 
Acrescente-se ao projeto de lei o seguinte artigo: 
"Art ..... - Para o cumprimento do disposto no inciso XV do art. 8° 

desta lei, serão utilizados os seguintes indicadores sociais: 
I - Expectativa de vida: expectativa de vida em anos ao nascer; 
11 - Renda: PIS per capita ajustado ao custo de vida local, 

indicadores de concentração de renda, número de pessoas abaixo da 
linha da pobreza; 

111 - Desemprego: percentual médio de população economicamente 
ativa desempregada; 

IV - Educação: média entre a taxa de alfabetização de adultos e a 
taxa combinada de matrícula nos ensinos fundamental, médio e 
superior; 

V - Saúde: número de postos de saúde, de leitos hospitalares, de 
agentes comunitários de saúde em relação ao número de habitantes, 
mortalidade infantil; 

VI - Saneamento básico: percentual de domicílios com água tratada, 
coleta e tratamento de esgoto e coleta de lixo; 

VIl - Habitação: déficit habitacional medido por meio do número de 
pessoas que vivem em loteamentos irregulares destacando as áreas 
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de risco; 

VIII - População em situação de risco nas ruas: número de pessoas 
em situação de risco nas ruas; 

IX- Segurança: número de ocorrências policiais 'per capita'.". 
Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
Miguel Martini 

EMENDA N° 12 
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação: 
"Art. 15 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em 

observância do princípio da publicidade, o Poder Executivo 
disponibilizará, por meio do Serviço Integrado de Administração 
Financeira - SIAFI-Cidadão - e na Internet, no "site" da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Gestão, para acesso de toda a sociedade: 

I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
11 - a Lei Orçamentária Anual; 
111 -as informações de programação e execução de metas físicas do 

Módulo de Acompanhamento do Gasto Público do Sistema de 
Programação, Acompanhamento e Avaliação da Ação Governamental 
- SIPAG.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
Miguel Martini 

EMENDA N° 13 
Dê-se ao art. 41 a seguinte redação: 
"Art. 41 - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa 

acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI-MG 
- e ao Sistema de Programação, Acompanhamento e Avaliação da 
Ação Governamental - SIPAG -, para fins de acompanhamento e 
fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do 
art. 160 da Constituição do Estado.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
Miguel Martini 

EMENDA N° 14 
Dê-se ao "caput" do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4° - O orçamento fiscal compreenderá a programação dos 

Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, 
seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais 
dependentes.". 
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Sala das Comissões, de de 2003. 
Antônio Andrade 
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Justificação: O Decreto no 35.304, de 30/12/93, que determinou a 
implantação e utilização do Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG -, facultou aos 
Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao Ministério 
Público a adoção desse sistema. Assim, a emenda apresentada visa 
adequar o texto do dispositivo em questão ao ordenamento vigente. 

EMENDA N° 15 
Dê-se ao art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7° - As propostas parciais dos órgãos e das entidades do Poder 

Executivo serão encaminhadas à Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, por meio do SIAFI - Módulo de 
Elaboração da Proposta Orçamentária, até o dia 14 de agosto de 
2003, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária para o 
exercício de 2004, observadas as disposições desta lei. 

§ 1 o - Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas encaminharão à SEPLAG as respectivas 
propostas até o dia 14 de agosto de 2003, podendo fazê-lo por meio 
do SIAFI - Módulo de Elaboração da Proposta Orçamentária. 

§ 2° - As propostas parciais a que se refere este artigo serão 
elaboradas a preços correntes. 

§ 3° - O Poder Executivo disponibilizará para os demais Poderes, 
para o Ministério Público e o Tribunal de Contas, até o dia 11 de julho 
de 2003, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 
2004, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias 
de cálculo.". 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Antônio Andrade 
Justificação: A alteração proposta visa apenas a adequar o texto da 

LDO ao comando do Decreto no 35.304, de 30/12/93, que facultou aos 
Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao Ministério 
Público a implantação e utilização do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Estaqo de Minas Gerais - SIAFI-MG. 

EMENDA N° 16 
Dê-se ao art. 17 a seguinte redação: 
"Art. 17 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes 
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Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas serão fixadas considerando os princípios 
constitucionais, especialmente os da legalidade · e da 
responsabilidade, os eventuais acréscimos legais, até mesmo os 
decorrentes de implantação dos planos de carreira e de 
reestruturação orgânica, mediante autorização legislativa, quando for 
o caso, e o cumprimento da Lei Complementar Federal no 1 01, de 4 
de maio de 2000. 

§ 1 o - A política remuneratória dos servidores públicos, na forma da 
lei, dar-se-á com base em reajustes gerais e na aprovação de tabelas 
salariais dos planos de carreiras específicos, incluindo adicionais de 
desempenho, mediante alocação de recursos decorrentes de 
percentual da variação nominal semestral do valor líquido arrecadado 
de ICMS, deduzido o crescimento vegetativo da folha salarial e 
observadas as disposições da Lei Complementar Federal no 101, de 4 
de maio de 2000. 

§ 2° - Considerar-se-ão como contratos de terceirização de mão-de-
obra, para efeito do disposto no § 1 o do art. 18 da Lei Complementar 
Federal no 1 01, de 4 de maio de 2000, aquelas despesas provenientes 
de contratação de pessoal para substituição a categorias funcionais 
abrangidas por planos de cargos do quadro de pessoal do órgão ou 
entidade, sendo tais despesas contabilizadas como 'Outras Despesas 
de Pessoal'.". 

Sala das Comissões, de junho de 2003. 
Antônio Andrade 
Justificação: O texto original do projeto determina que o cálculo dos 

valores para proposta das despesas com pessoal e encargos sociais 
seja feito com base no mês de abril de 2003. No entanto, existe uma 
variação considerável em alguns meses, pois ocorrem despesas que 
são sazonais, tais como pagamento de férias-prêmio convertidas em 
pecúnia, de parcelas indenizáveis em razão de exoneração de cargos 
de provimento em comissão, entre outras. Portanto, o cálculo dos 
valores deve levar em consideração essa oscilação no valor da folha 
de pagamento, bem como a projeção do seu crescimento vegetativo. 

EMENDA N° 17 
Dê-se aos incisos I e 11 do "caput" do art. 23 a seguinte redação, 

acrescentando-se o seguinte § 3°: 
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"Art. 23- .................................................................... . 
I - expedição de portaria, pelos órgãos e pelas entidades dos 

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

11 ~ alteração, pela unidade orçamentária detentora do crédito, no 
respectivo sistema integrado de administração financeira, para a 
modalidade de aplicação. 

§ 3° - As alterações de que trata o "caput" deste artigo realizadas 
pelos órgãos e pelas entidades dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público devem atender aos 
seguintes requisitos: 

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

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

Sala das Comissões, de junho de 2003. 
Antônio Andrade 
Justificação: A alteração proposta tem o objetivo de dar aos Poderes 

Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público 
o mesmo tratamento dispensado ao Poder Executivo, que é o de 
baixar suas próprias portarias para alterar o identificador de uso e de 
procedência do orçamento, de forma a agilizar o processamento 
dessas modificações. Em seguida, será feita a comunicação à 
SEPLAG para que promova a inserção das alterações no SIAFI-MG. 

EMENDA N° 18 
Suprima-se o art. 24. 
Sala das Comissões, de de 2003. 
Antônio Andrade 
Justificação: O dispositivo que se pretende suprimir veda a 

consignação de recursos a título de transferência para unidades 
integrantes do Orçamento Fiscal. Entretanto, essa regra não pode 
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permanecer na LDO, pois cria um entrave, por exemplo, para a 
realização de transferências à Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais- FAPEMIG. Essa transferência é decorrente 
de regra contida no art. 212 da Constituição do Estado, a qual 
determina que o "Estado manterá entidade de amparo e fomento à 
pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos necessários à sua efetiva 
operacionalização, a serem por ela privativamente administrados, 
correspondentes a, no mínimo, um por cento da receita orçamentária 
corrente ordinária do Estado, os quais serão repassados em parcelas 
mensais equivalentes a um doze avos no mesmo exercício". Portanto, 
é necessário que a lei orçamentária contenha previsão de dotações 
que assegurem a transferência de recursos que atendam às despesas 
às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços. 

EMENDA No 19 
Dê-se ao inciso V do art. 40 a seguinte redação: 
"Art. 40- ......................................................... . 
I - ····································································. 
V - outras despesas correntes, à razão de 1 /12 (um doze avos) ao 

mês.". 
Sala das Comissões, de de 2003. 
Antônio Andrade 
Justificação: Caso o projeto do orçamento não seja sancionado até o 

início do próximo exercício, é inconveniente que a execução 
orçamentária do grupo Outras Despesas Correntes fique limitada à 
metade do valor previsto para o duodécimo. A falta de recursos 
orçamentários poderá gerar inadimplência de órgãos e entidades do 
Estado em relação a despesas decorrentes de contratos de prestação 
de serviços e de aquisição de bens, de forma a implicar pagamento de 
encargos de mora desnecessariamente. 

EMENDA N° 20 
Dê-se ao art. 41 a seguinte redação: 
"Art. 41 - Será assegurado, sem ônus, aos membros da Assembléia 

Legislativa acesso ao SIAFI-MG e ao seu armazém de informações 
para fins de acompanhamento e fiscalização da execução 
orçamentária a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da 
Constituição do Estado.". 

Sala das Comissões, de de 2003. 
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Antônio Andrade 
Justificação: As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e 

fiscalizar, conforme preceituado na Constituição Federal. E,· para que 
essas funções possam ser bem desempenhadas, alguns instrumentos 
devem ser colocados à disposição desta Casa, sem maiores entraves, 
como é o caso de se disponibilizar o Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG - e o 
seu armazém de informações. Tais medidas se fazem necessárias 
para o cumprimento da missão institucional da Assembléia de realizar 
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta, de 
acordo com o art. 74 da Constituição do Estado. 

EMENDA No 21 
Dê-se ao art. 43 a seguinte redação: 
"Art. 43 - Caso seja necessária a limitação do empenho das 

dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a 
meta de resultado primário, conforme determinado no art. go da Lei 
Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000, os montantes a 
serem reduzidos e contingenciados serão fixados pela comissão 
permanente de que trata o § 2° do art. 155 da Constituição do Estado, 
a qual indicará os ajustes necessários para o equilíbrio da despesa 
com a receita. 

§ 1 o - O Poder Executivo encaminhará aos Presidentes dos órgãos 
dos demais Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas 
memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas e 
demonstração da necessidade da limitação de empenho e 
movimentação financeira. 

§ 2° - Excluem-se do disposto no "caput" deste artigo as despesas 
com: 

I - obrigações constitucionais ou legais; 
11 - precatórios e sentenças judiciais; 
111 - auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação e auxílio-

transporte. 
§ 3° - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Ministério 

Público e o Tribunal de Contas, com base na definição de que trata o 
"caput" deste artigo, publicarão ato, até o final do mês subseqüente ao 
encerramento do respectivo bimestre, estabelecendo os montantes 
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Justificação: O dispositivo que se pretende alterar disciplina a 
chamada limitação de empenho. O texto original promove a exclusão 
dos programas prioritários definidos no PPAG e vinculados aos 
projetos estruturadores previstos no PMDI do rol das exceções à 
limitação de empenho. No entanto, o teor dos mencionados planos 
ainda não é conhecido, uma vez que os respectivos projetos de lei 
somente serão encaminhados a esta Casa no segundo semestre. 
Portanto, não se justifica estabelecer tal exceção, pois os projetos 
estruturadores a serem excetuados ainda não são conhecidos. 

EMENDA N° 22 
Dê-se ao "caput" do art. 46 a seguinte redação: 
"Art. 46- A abertura de créditos suplementares e especiais será feita 

após autorização legislativa e mediante a indicação dos recursos 
correspondentes.". 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Antônio Andrade 
Justificação: Esta emenda tem o objetivo de adequar as regras 

atinentes à abertura de créditos adicionais aos procedimentos que já 
vêm sendo adotados desde a edição da Lei n° 14.169, de 2002. 

EMENDA N° 23 
Dê-se ao art. 47 a seguinte redação: 
"Art. 47 - As dotações orçamentárias à conta da qual correrão as 

despesas decorrentes de publicação de atos e matérias dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário no "Minas Gerais", órgão oficial dos 
Poderes do Estado, serão consignadas à Secretaria de Estado da 
Fazenda, em conformidade com o disposto no art. 2° da Lei n° 10.468, 
de 5 de abril de 1991.". 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Antônio Andrade 
Justificação: O objetivo desta emenda é adequar o mecanismo para 

pagamento de despesas com publicidade oficial nos termos da Lei no 
10.468, de 5/4/91. 

EMENDA N° 24 
Dê-se ao art. 48 a seguinte redação: 
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"Art. 48 - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado 

da Fazenda, publicará, até trinta dias após a publicação da lei 
orçamentária de 2004, a sua programação financeira e o cronograma 
de execução mensal de desembolso dos órgãos e das entidades 
integrantes do Poder Executivo.". 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Antônio Andrade 
Justificação: Em conformidade com o art. 162 da Constituição do 

Estado, "os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, aí 
compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, ser-lhes-ão entregues em duodécimos", nos quais 
se baseia o cronograma de execução mensal da despesa. Ressalte-
se, ainda, que o sistema de cotas de que tratam os arts. 47 a 50 da 
Lei Federal no 4.320, de 1964, é aplicável apenas ao Poder Executivo. 

EMENDA N° 25 
Dê-se ao parágrafo único do art. 50 a seguinte redação: 
"Art. 50- ..................................................................... . 
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo 

os recursos originários de transferências do SUS e os recursos dos 
institutos de previdência.". 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Antônio Andrade 
Justificação: Além dos recursos provenientes dos Sistema Único de 

Saúde, é necessário que se inclua como exceção à regra do "caput" 
do artigo objeto desta emenda os recursos financeiros diretamente 
arrecadados por órgãos e entidades de previdência, uma vez que as 
receitas oriundas de contribuições estão vinculadas ao custeio do 
regime de previdência. 

EMENDA N° 26 
Suprima-se o art. 57. 
Sala das Comissões, de de 2003. 
Antônio Andrade 
Justificação: A contabilização de Despesas de Exercícios Anteriores 

é regida pelo disposto no art. 37 da Lei Federal no 4.320, de 1964. 
Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal veda a inscrição, 
em Restos a Pagar, de despesas sem o correspondente saldo 
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financeiro que passam de um exercrcro para outro, torna-se 
necessário que as obrigações contraídas e reconhecidas que não 
possam ser integralmente pagas no mesmo exercício corram à conta 
de créditos do orçamento subseqüente. No caso, tais obrigações 
seriam contabilizadas em Despesas de Exercícios Anteriores. 

EMENDA N° 27 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Para fins do disposto no §3° do art. 16 da Lei 

Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, são 
consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse 
os limites previstos nos incisos I e 11 do art. 24 da Lei Federal no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e 
serviços de engenharia e de outros serviços e compras.". 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Antônio Andrade 
Justificação: A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe, no seu art. 

16, que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento de despesa deve ser 
acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes e 
também da declaração do ordenador de despesa de que o aumento 
tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária 
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias. 

Entretanto, por força do § 3° do artigo supracitado, as mencionadas 
condições para a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação 
do Governo podem ser dispensadas nos casos em que a despesa for 
considerada irrelevante, nos termos do que dispuser a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

Assim, propõe-se que sejam adotados os valores estabelecidos na 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos para dispensa de 
licitação, quais sejam, R$15.000,00 para obras e serviços de 
engenharia e R$8.000,00 para outros serviços e compras. 

EMENDA N° 28 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. 1 o - Serão destinados recursos necessários e suficientes para a 

consolidação das atividades da Universidade do Estado de Minas 
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Justificação: A Lei n° 11.539, de 22/7/94, que dispõe sobre a 
Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG - e dá outras 
providências preceitua em seu art. 21, que serão absorvidas pela 
Universidade as fundações educacionais de ensino superior 
instituídas pelo Estado ou com sua participação que manifestaram a 
opção de que trata o inciso I do § 1 o do art. 82, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de 
Minas Gerais. 

Ocorre que, até a presente data, tal fato não se concretizou, 
continuando essas instituições de ensino a funcionar como escolas 
particulares, o que torna cada vez mais difícil a permanência dos 
alunos nessas unidades, uma vez que são cobrados valores de 
mensalidades, muitas vezes nos moldes das escolas particulares. 

Para tanto, apresento a presente emenda à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para que sejam destinadas dotações orçamentárias 
para que essas unidades de ensino sejam absorvidas pela 
Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG. 

EMENDA No 29 
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art ..... - A lei orçamentária para o exercício de 2004 deverá conter 

recursos necessários para o programa de saneamento da lagoa da 
Pampulha, no Município de Belo Horizonte.". 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Rogério Correia 

EMENDA N° 30 
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art. .... - A lei orçamentária para o exercício de 2004 conterá 

recursos necessários ao cumprimento da Lei n° 13.432, de 1999, que 
institui o programa estadual de albergues para a mulher vítima de 
violência.". 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Rogério Correia 

EMENDA N° 31 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 36: 
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"Art. 36- ................................................. ' 
§ .... - A agência financeira oficial deverá abrir linha especial de 

financiamento, para pessoa física ou jurídica, para investimento no 
cultivo do pequizeiro ou transformação do seu fruto.". 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Rogério Correia 

EMENDA N° 32 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 36: 
"Art. 36- ........................ .. 
§ ..... - A agência financeira oficial deverá abrir linha especial de 

financiamento para empreendimentos que, comprovadamente, 
tenham controle "gestionário" de trabalhadores.". 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Rogério Correia 

EMENDA N° 33 
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art ..... - A lei orçamentária para o exercício de 2004 deverá conter 

recursos necessários para o cumprimento da Lei no 13.488, que cria o 
Memorial de Direitos Humanos.". 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Rogério Correia 

EMENDA N° 34 
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art ..... - A lei orçamentária deverá conter recursos necessários para 

o cumprimento da Lei no 13.369, de 30 de novembro de 1999, que cria 
o programa de incentivo à formação de bombeiros voluntários.". 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2003. 
Rogério Correia 

EMENDA N° 35 
Acrescente-se ao Capítulo 11 o seguinte artigo: 
"Art. .. .. - Os esforços do Governo Estadual visando a sua 

viabilização financeira deverão orientar-se pelas seguintes diretrizes 
gerais: 

I - buscar a elevação imediat.a, substancial e permanente das 
receitas públicas, sobretudo das receitas próprias, bem como ampliar 
e diversificar as fontes alternativas de receita, sobretudo as de menor 
custo para a sociedade; 
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11 - promover amplo esforço de redução de custos, otimização de 

gastos e reordenamento de despesas do setor público estadual, 
sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços 
públicos e sociais; 

111 -aprimorar a capacidade de gestão de despesas do setor público, 
bem como de gestão orçamentária, de administração financeira e de 
controle interno, por intermédio da modernização dos instrumentos e 
dos mecanismos de exercício de despesas e determinação de gastos, 
de controle de custos, de administração financeira e de controle 
interno; 

IV - promover amplo esforço de modernização das formas de 
estímulo e de participação do setor público na economia visando a 
ajustá-las às novas estratégias de desenvolvimento sócio-econômico 
do Estado e do País, bem como, às atuais exigências da realidade 
econômica global, à realidade fiscal e financeira do setor público 
estadual e às formas mais modernas de presença e de estímulo do 
setor público às atividades econômicas.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: O planejamento do sistema orçamentário deve ter 

como diretriz e meta a busca da viabilidade financeira do Estado de 
Minas Gerais, num planejamento mais amplo, que se inicia com a 
elaboração, no primeiro ano do mandato do Governador Aécio Neves, 
do Plano Plurianual de Ação Governamental- PPAG- e da LDO, que 
traçarão as diretrizes e metas da política financeira e orçamentária do 
Estado. Ao mesmo tempo que se determinam quais seriam os setores 
prioritários de atuação deste nível de Governo, deve-se pensar nas 
estratégias que irão garantir a viabilidade fiscal e financeira do Estado, 
para que desses esforços resultem os recursos necessários para a 
realização concreta das referidas políticas. A viabilidade financeira e 
fiscal de Minas Gerais no momento atual é muito vulnerável, se 
considerarmos a conjuntura econômica mundial e a própria situação 
financeira do Estado. Em 2002, somente o Poder Executivo Estadual 
comprometeu aproximadamente 62% da receita corrente líqüida de 
todo o Estado com o pagamento de pessoal. Se adicionarmos a 
despesa com pessoal dos demais Poderes e as despesas com o 
custeio da máquina administrativa dos três Poderes, nada mais 
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restará para o setor de investimentos e os programas sociais do 
Estado. Por essa razão, proponho como emenda ao projeto da LDO 
as diretrizes a serem implementadas pelo Poder Executivo Estadual, 
visando a alcançar a viabilização financeira, que se estruturará em 
quatro pilares: a elevação de receitas, a redução de custos, o 
aprimoramento na gestão dos recursos públicos e o estímulo e a 
participação do setor público na economia. Conto com o apoio dos 
nobres Deputados e Deputadas para a busca de viabilidade financeira 
do Estado de Minas Gerais. 

EMENDA N° 36 
Acrescente-se ao art. ao o seguinte inciso: 
"Art. ao- ................................... . 
... . - demonstrativo das despesas orçamentárias consideradas como 

renúncia de receita, compreendendo as modalidades de anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. O demonstrativo das renúncias de receitas deverá 
conter, ao menos, as seguintes informações: o montante da renúncia 
por modalidade; os setores da economia beneficiados; as pessoas 
físicas e jurídicas, públicas e privadas beneficiadas, bem como a 
avaliação das políticas públicas resultantes das renúncias de receitas, 
dos três exercícios anteriores, do exercício atual e a projeção para os 
quatro exercícios subseqüentes.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: Grande parte dos doutrinadores do campo da ciência 

das finanças, da contabilidade pública e do direito financeiro, com 
base na doutrina americana do "tax expenditure", têm entendido as 
ações de renúncia de receitas como "despesas orçamentárias". As 
renúncias de receitas, pelo fato de não estarem formalmente 
contabilizadas como despesas, do ponto de vista fático, correspondem 
a gastos do ente público a título de fomento em setores específicos da 
atividade econômico-financeira do Estado ou de promoção de políticas 
públicas setoriais. Um dos pilares da responsabilidade da gestão 
fiscal, traçadas pela Lei Complementar no 101, de 2000, Lei de 
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Responsabilidade Fiscal, em matéria de prúdência na gestão fiscal, 
é o controle dos gastos públicos a título de "renúncia de receitas". Em 
que pese os propósitos da referida lei, cujos efeitos somente foram 
produzidos a partir de maio de 2000, subsiste uma lacuna em termos 
de informações importantes sobre a renúncia de receitas no Estado 
jamais disponibilizadas à sociedade e ao parlamento mineiro. Entendo 
que de nada adiantará uma política de corte de gastos da máquina 
administrativa do Estado nas despesas custeio, nas despesas com 
pessoal, ou, ainda, na redução dos investimentos estatais, se não for 
estruturada uma nova política também no setor das despesas 
orçamentárias a título de renúncias de receitas. 

Na emenda ora proposta solicita-se que o Poder Executivo envie 
junto ao Projeto de Lei Orçamentária Anual as informações sobre a 
renúncia de receita do Estado de Minas Gerais, informações essas 
que deverão abranger: o montante da renúncia por modalidade; os 
setores da economia beneficiados; as pessoas físicas e jurídicas, 
públicas e privadas beneficiadas, bem como a avaliação das políticas 
públicas resultantes das renúncias de receitas, dos três exercícios 
anteriores, do exercício atual e a projeção para os quatro exercícios 
subseqüentes. Esperamos que esta importante emenda venha ser 
aprovada pelos nobres Deputados e Deputadas desta Casa 
Legislativa. 

Também não é demais salientar que a Lei n° 4.320, de 1964, 
determina que a Lei Orçamentária Anual tem como princípio básico a 
universalidade, ou seja, o orçamento deve conter todas as receitas 
orçamentárias, sem exceções de qualquer natureza. 

EMENDA No 37 
Acrescente-se, no Capítulo 11, onde convier: 
"Art ..... - Os esforços do Governo Estadual visando sua viabilização 

financeira deverão se orientar pe\as seguintes diretrizes gerais: 
l - buscar a elevação imediata, substancial e permanente das 

receitas públicas, sobretudo das receitas próprias, bem como ampliar 
e diversificar as fontes alternativas de receita, sobretudo as de menor 
custo para a sociedade; 

11 - promover amplo esforço de. redução de custos, otimização de 
gastos e reordenamento de despesas do setor público estadual, 
sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços 
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públicos e sociais; 

111 -aprimorar a capacidade de gestão de despesas do setor público, 
bem como de gestão orçamentária, de administração financeira e de 
controle interno, por intermédio da modernização dos instrumentos e 
mecanismos de exercício de despesas e determinação de gastos, de 
controle de custos, de administração financeira e de controle interno; 

IV - promover amplo esforço de modernização das formas de 
estímulo e de participação do setor público na economia, visando 
ajustá-las às novas estratégias de desenvolvimento sócio-econômico 
do Estado e do País, bem como às atuais exigências da realidade 
econômica global, à realidade fiscal e financeira do setor público 
estadual e às formas mais modernas de presença e de estímulo do 
setor público às atividades econômicas.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: O planejamento do sistema orçamentário deve ter 

como diretriz e meta a busca da viabilidade financeira do Estado de 
Minas Gerais, dentro de um planejamento mais amplo e que se inicia, 
no primeiro ano do mandato do Governador Aécio Neves, com a 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei começará a 
traçar as diretrizes e metas da política financeira e orçamentária do 
Estado. Antes mesmo de determinar quais seriam os setores 
prioritários de atuação do Estado, deve-se pensar nas estratégias que 
irão garantir a viabilidade fiscal e financeira no Estado, para que 
desses esforços resultem os recursos necessários para a realização 
concreta das referidas políticas. A situação financeira e fiscal do 
Estado de Minas Gerais, no momento atual, é muito vulnerável, se 
considerarmos a conjuntura econômica mundial e a própria situação 
financeira do Estado. Em 2002, somente o Poder Executivo Estadual 
comprometeu aproximadamente 62% da receita corrente líqüida de 
todo o Estado com o pagamento de pessoal. Se adicionarmos a 
despesa com pessoal dos demais Poderes, os recursos 
constitucionais vinculados e as despesas com o custeio da máquina 
administrativa dos três Poderes, nada mais restará para o setor de 
investimentos e os programas sociais do Estado. Por essa razão, 
proponho como emenda ao projeto as diretrizes a serem seguidas 
pelo Poder Executivo Estadual, visando alcançar a viabilização 
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financeira, que se estruturará em quatro pilares básicos: elevação 
de receitas, redução de custos, aprimoramento na gestão dos 
recursos públicos e estímulo e participação do setor público na 
economia. Conto com o apoio dos nobres Deputados e Deputadas 
para a busca da viabilidade financeira do Estado de Minas Gerais. 

EMENDA No 38 
Acrescentem-se ao art. 14 os seguintes parágrafos: 
"Art. 14- .......................................... .. 
§ 1° - O projeto de lei orçamentária deverá indicar os montantes 

referentes aos incisos arrolados neste artigo. 
§ 2° - O projeto de Lei Orçamentária· deverá conter demonstrativo 

que explicite o montante sobre o qual poderão incidir emendas do 
Poder Legislativo.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: O papel que o Poder Legislativo tem desempenhado na 

elaboração das leis orçamentárias é ainda o reflexo de uma cultura 
autoritária que vê o Poder Executivo como o gestor privilegiado dos 
recursos públicos. Essa talvez seja uma das causas que dificulta a 
possibilidade de escolha de prioridades orçamentárias por parte da 
sociedade no âmbito de um sistema de democracia representativa, 
bem como de sua fiscalização. Quando exigimos que sejam 
explicitados os montantes de recursos em relação aos quais os 
parlamentares não poderão efetuar emendas, bem como aqueles em 
relação aos quais os parlamentares terão o poder de alterar a 
destinação das dotações, busca-se assegurar maior transparência ao 
papel do Poder Legislativo no processo de elaboração das leis 
orçamentárias, bem como possibilitar o debate, pela sociedade, de 
suas prioridades em termos de alocação de recursos públicos. 

EMENDA N° 39 
O "caput" do art. 50 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 50 - O superávit financeiro de 2003, de recursos diretamente 

arrecadados - fonte 60 - das autarquias e fundações, apurado, por 
entidade, em 31 de dezembro de 2003, deverá ser publicado no 
"Minas Gerais" até o dia 31 de janeiro de 2004 e servir de 
suplementação para os respectivos órgãos, no exercício de 2004.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
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Marília Campos 
Justificação: A proposta original da LDO classifica os recursos das 

autarquias e fundações como recursos ordinários e os transfere para o 
Tesouro Estadual. Essa medida, além de implicar perda de autonomia 
das entidades da administração indireta estadual, desestimula essas 
entidades a buscarem recursos próprios. Os dispositivos originais do 
projeto ainda contrariam a idéia de "choque de gestão" tão apregoada 
nos projetos de reforma administrativa do Governo Aécio Neves, bem 
como desestimulam a boa gestão da coisa pública. Se as entidades 
da administração indireta puderem captar, gerir e contar com seus 
recursos próprios, poderão, até mesmo, liberar os recursos próprios 
do Tesouro Estadual para o financiamento das ações da 
administração indireta. 

EMENDAW40 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... - O Estado deverá consignar dotações para os Fundos de 

Desenvolvimento Metropolitano visando a alocar recursos necessários 
ao desenvolvimento dos planos diretores metropolitanos e à execução 
das funções públicas de interesse comum no âmbito metropolitano, 
conforme dispõem os arts. 46 e 47 da Constituição do Estado de 
Minas Gerais, em especial para o fundo de que dispõe a Lei 
Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 1993.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: A Constituição Estadual e a Lei Complementar no 26, 

de 14/1/93, trataram primorosamente da disciplina jurídica da região 
metropolitana no âmbito do Estado e da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. O papel das entidades supramunicipais, como é o da 
região metropolitana, ganhou relevo após o reconhecimento dos 
fenômenos do crescimento demográfico desmesurado e da 
conurbação. A sistemática estabelecida na Constituição Estadual para 
a seleção das políticas públicas a serem desenvolvidas nas regiões 
metropolitanas prevê mecanismos coletivos, tais como a Assembléia 
Metropolitana, a constituição do plano diretor metropolitano, do Fundo 
de Desenvolvimento Metropolitano, bem como dos planos plurianuais, 
de diretrizes orçamentárias e orçamentário anual da região 
metropolitana. Para que sejam cumpridas e executadas as funções 
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públicas de interesse comum no âmbito metropolitano, tais como o 
transporte intermunicipal, a segurança pública, o saneamento básico, 
o uso do solo metropolitano, o aproveitamento dos recursos hídricos, 
entre outras arroladas no art. 43 da Constituição Estadual, deve o 
Estado de Minas Gerais, segundo o que dispõe o art. 3°, I, da Lei 
Complementar n° 49/97, consignar dotações no seu orçamento anual 
para compor as receitas do referido fundo. Sem essas receitas, torna-
se inviável desenvolver os programas e projetos imprescindíveis para 
o desenvolvimento sustentável das regiões metropolitanas, em 
especial a da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a maior do 
Estado. Conclamo os nobres Deputados e Deputadas desta Casa a 
apoiar as políticas supramunicipais, por considerar que as políticas a 
serem desenvolvidas nelas influenciam todo o Estado de Minas 
Gerais. 

EMENDA N° 41 
Acrescente-se o seguinte § 3° ao art. 27. 
"Art. 27- .................... . 
§ 3° - É permitida a destinação de recursos para celebração de 

convênios junto a organizações não governamentais que 
desenvolvam projetos na área social.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
João Bittar 
Justificação: Nosso objetivo é garantir especificamente a destinação 

de recursos para instituições sem fins lucrativos de iniciativa privada 
que mantenham projetos sociais, como forma de fomentar essas 
ações pela melhoria de vida da população do Estado. 

EMENDA N° 42 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no projeto de lei 

orçamentária para 2004 a previsão de recursos para implantação do 
Instituto Médico Legal - IML - no Município de Governador 
Valadares.". 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Jayro Lessa 
Justificação: A comunidade do Município de Governador Valadares 

há muito vem requerendo que seja implantado o Instituto Médico 
Legal nessa região. Para se ter uma idéia, os serviços de óbito e 
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outros prestados por esse Instituto são feitos nos Municípios de 
lpatinga e Teófilo Otôni, o que causa grandes inconvenientes aos 
cidadãos de Governador Valadares e região. Portanto, achamos justa 
a solicitação e apresentamos, através de emenda, esta reivindicação. 

EMENDA No 43 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de 

2004, a administração pública estadual deverá obedecer à seguinte 
prioridade: 

I - garantir recursos para implantação de delegacia especializada de 
proteção à criança e ao adolescente e de delegacia especializada em 
crimes contra a mulher, no Município de Governador Valadares.". 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Jayro Lessa 
Justificação: Sabemos que o Estado, a sociedade e a família têm o 

dever de assegurar os direitos das crianças e adolescentes (art. 227 
da Constituição Federal) e colocá-los a salvo de todas as formas de 
negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. Mesmo 
que o Estado encontre dificuldades para superar todas as formas de 
violação dos direitos de crianças e adolescentes, é seu dever 
promover uma política de atendimento que os priorize (Estatuto da 
Criança e do Adolescente - Lei Federal n° 8.069, de 1990), 
assegurando seus direitos fundamentais. Quanto à violência praticada 
contra as mulheres, números significativos demonstram que o 
crescimento dessa prática covarde vem aumentando 
consideravelmente, e, muitas vezes, por não terem um local 
especializado para o atendimento, as mulheres vítimas de agressão 
não denunciam seus agressores. Portanto, achamos ser mais que 
justa e necessária a implantação dessas delegacias especializadas no 
Município de Governador Valadares. 

EMENDA N° 44 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Na elaboração da lei orçamentária para o exercício de 

2004, a administração pública estadual deverá obedecer as seguintes 
prioridades: 

I - garantir recursos para implantação do Programa de Incentivo ao 
Algodão do Estado de Minas Gerais; 
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11 -garantir recursos para o Fundo de Incentivo e Apoio à Cultura 

do Algodão.". 
Sala das Comissões, de de 2003. 
Jayro Lessa 
Justificação: Está tramitando nesta Casa projeto de lei deste 

Deputado que dispõe sobre o Programa de Incentivo ao Algodão do 
Estado de Minas Gerais, disposto no art. 3°, inciso 111, da Lei no 
14.559, de 30/12/2002, que dispõe sobre a política estadual de 
desenvolvimento sustentado da cadeia produtiva do algodão e dá 
outras providências. Como é de interesse do Poder Executivo 
Estadual promover e incentivar a produção de algodão no Estado, 
achamos que seria pertinente garantir que na Lei Orçamentária para o 
exercício de 2004 já se garantissem recursos para execução desses 
programas. 

EMENDA N° 45 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ...... - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no projeto de 

lei orçamentária para 2004 a previsão de recursos para construção da 
estrada que dá acesso ao Pico da lbituruna, localizado no Município 
de Governador Valadares.". 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Jayro Lessa 
Justificação: Sabemos que o turismo é um fator importante para o 

desenvolvimento dos municípios. Com o turismo, aumenta-se a 
receita e o número de empregos e atraem-se milhões de 
investimentos para as regiões. O Pico da lbituruna, com 1.123m de 
altitude, constitui traço marcante do Município de Governador 
Valadares, sendo área de proteção ambiental com rica reserva de 
fauna e flora. A construção da estrada contribuiria para o 
desenvolvimento turístico e econômico da região. 

EMENDA N° 46 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Será adotada pelo Estado política de alocação de recursos 

para projetos e programas específicos para a comunidade negra, a 
serem realizados por intermédio do Conselho de Participação e 
Integração da Comunidade Negra de Minas Gerais- CCN-MG.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
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Paulo Piau 
Justificação: A Assembléia Legislativa tem debatido mecanismos 

para dotar a entidade de representação dos interes$es e de 
formulação das políticas que visam à defesa dos interesses da 
comunidade negra, ou seja, o Conselho de Participação e Integração 
da Comunidade Negra - CCN-MG -, criado pelo Decreto no 28.071, de 
12/5/88, dos recursos mínimos necessários para o custeio de suas 
atividades e o cumprimento de seus objetivos. 

Entretanto mister se faz observar que o CCN-MG é um órgão 
subordinado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes e não tem autonomia administrativa e financeira. Por essas 
razões , por mais bem formulados e elaborados que sejam seus 
projetos e programas, a execução dessa política de valorização da 
comunidade negra fica prejudicada, e não há como executá-la sem a 
devida alocação de recursos orçamentários. 

Compete ao CCN-MG formular programas e projetos voltados para 
combate ao racismo e erradicar a discriminação racial; promover a 
inserção da população negra na vida socioeconômica, política e 
cultural do Estado de Minas Gerais; desenvolver estudos, pesquisas e 
debates relativos aos problemas sociais vividos pela comunidade 
negra; propor critérios para a celebração de contratos ou convênios 
centre órgãos governamentais e organizações não governamentais 
representativos da comunidade negra; prestar serviços de orientação 
e assessoramento aos conselhos já criados, visando à integração do 
movimento negro; realizar intercâmbio com instituições ligadas à 
promoção da cultura negra, além de outras competências de 
fundamental importância. 

Pelo exposto, destaca-se a importância de haver órgãos bem 
estruturados sob o ponto de vista físico e de recursos humanos, a fim 
de se implementarem meios de operacionalização e execução de 
suas atividades essenciais à promoção da raça negra no Estado, o 
que demanda uma correta alocação de recursos para fazer face às 
despesas. 

EMENDA No 47 
Dê-se aos incisos do art. 20 a seguinte redação: 
"Art. 20- .................................................................... . 
I - livre utilização; 
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V - auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação e auxílio-
transporte; 

VI - precatórios e sentenças judiciais; 
VIl - emendas parlamentares; 
VIII- pagamento de inativos; 
IX - pessoal terceirizado em substituição, nos termos do § 3° do art. 

17 desta lei; 
X- ações e serviços públicos de saúde.". 
Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Paulo Piau 
Justificação: Considerando o disposto na Emenda à Constituição do 

Estado n° 17, de 20/12/95, sobre o amparo e o fomento à pesquisa 
científica e tecnológica, a utilização de recursos orçamentários com 
essa finalidade deverá ter um indicador próprio e exclusivo. 

EMENDA N° 48 
Dê-se ao parágrafo único do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- ................................................ . 
Parágrafo único - As empresas estatais dependentes, observado, no 

que couber, o disposto na Lei Federal no 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, que não procederem à execução orçamentária e financeira no 
SIAFI não terão suas cotas orçamentárias e financeiras 
disponibilizadas.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Paulo Piau 
Justificação: Mister se faz a apresentação da proposta em tela, 

tendo em vista que a contabilidade das empresas estatais 
dependentes é regida por normas de direito privado, submetendo-se à 
Lei Federal no 6.404, de 15/12/76, que dispõe sobre as sociedades 
anônimas e, conseqüentemente, adota a contabilidade comercial. 

EMENDA N° 49 
Dê-se ao "caput" do art. 1 O e ao § 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 O - As empresas estatais dependentes não poderão programar 

despesas de investimentos com recursos próprios, quando o seu 
custeio for de responsabilidade integral do Tesouro Estadual. 

' 
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§ 1 o - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos 

provenientes de convênio e contrato que tenham como objetivo 
específico a cobertura de despesa de investimento.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Paulo Piau 
Justificação: As empresas estatais dependentes celebram, além de 

convênios, contratos com a iniciativa particular que destinam recursos 
para infra-estrutura sob as formas de investimentos direto e indireto. 
Quando indireto pressupõe complementação de infra-estrutura pré-
existente como contrapartida. A permanência da expressão "custeio 
total ou parcial" na redação original do art. 1 O em vez do termo 
"integral" inviabilizaria a celebração desses contratos. 

EMENDA N° 50 
Dê-se ao inciso I do art. 18 a seguinte redação: 
"Art.18- .......................................... .. 
I - pessoal, encargos sociais, tributários e fiscais;". 
Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Paulo Piau 
Justificação: A empresa pública subvencionada pelo Poder 

Executivo classifica os aportes financeiros recebidos do Tesouro do 
Estado, principalmente aqueles destinados a despesas de pessoal, 
que correspondem a aproximadamente 95% do total, por imposição 
fiscal, como "receita operacional". 

O Decreto no 1.041, de 1994, e a Lei Complementar no 70, de 1991, 
fazem incidir tributos e contribuições sociais federais sobre tais 
aportes. Tais tributos e contribuições, via de regra, não são 
repassados às entidades, gerando um déficit fiscal e financeiro. 

Portanto, torna-se necessária a inclusão de encargos tributários e 
fiscais no inciso I do art. 18, para que essas entidades tenham a 
possibilidade de incluir no orçamento fiscal as exigências legais 
quanto a tributos e contribuições sociais federais, visando suprimir o 
déficit daí decorrente. 

EMENDA N° 51 
Dê-se ao inciso I do art. 40 a seguinte redação: 
"Art. 40- ...................................... . 
I- pessoal, encargos sociais, tributários e fiscais;". 
Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
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Paulo Piau 
Justificação: A empresa pública subvencionada pelo Poder 

Executivo, ao receber aportes financeiros do Tesouro do Estado, 
principalmente aqueles destinados a despesas de pessoal (que 
correspondem a, aproximadamente, 95% do total), por imposição 
fiscal, classifica-os como "receita operacional". 

O Decreto no 1.041, de 1994, e a Lei Complementar no 70, de 1991, 
fazem incidir tributos e contribuições sociais federais sobre tais 
aportes. Tais tributos e contribuições, via de regra, não são 
repassados às entidades, gerando um déficit fiscal e financeiro para 
as referidas entidades. 

Portanto, toma-se necessário a inclusão de encargos tributários e 
fiscais no item I do art. 18, para que as entidades tenham a 
possibilidade de incluir no orçamento fiscal as exigências legais 
quanto a tributos e contribuições sociais. 

EMENDA N° 52 
Dê-se ao § 1 o do inciso IV do art. 30 a seguinte redação: 
Art. 30- ........................................ . 
"§ 1 o - A transferência de que trata o "caput" deste artigo terá 

finalidade específica e estará condicionada ao oferecimento de 
contrapartida pela Prefeitura beneficiada, de acordo com percentuais 
definidos em lei específica, cujo projeto deve ser enviado pelo Poder 
Executivo à Assembléia Legislativa de Minas Gerais até 30 de 
setembro de 2003.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Padre João 

EMENDA N° 53 
Acrescente-se o seguinte artigo ao Capítulo IV: 
"Art ..... - O Poder Executivo estabelecerá programas de isenção do 

ICMS, na forma de incentivo, às empresas que participarem de 
projetos ou programas de combate a fome e a miséria e de geração 
de emprego e renda no Estado.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Padre João 

EMENDA N° 54 
Suprima-se do art. 14 os incisos V e IX. 
Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
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Padre João 
EMENDA No 55 

Suprima-se do 1° do inciso IV do art. 30 os incisos I, 11 e 111: 
Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Padre João 

EMENDA No 56 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art. .... - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na 
operqcionalização e manutenção à implantação de programas de 
apoio financeiro, relacionados com a agropecuária e a agroindústria, 
já instituídos em lei.". · 

Sala das Comissões, de de 2003. 
Gilberto Abramo 
Justificação: Entendemos que devemos concentrar nossos esforços 

na agroindústria e na agropecuária, por constituírem fonte de 
economia nacional e trazerem divisas. 

EMENDA No 57 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - A lei orçamentária destinará recursos necessários para 

programas de promoção e proteção dos direitos da criança e do 
adolescente.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT - PCdoB - Antônio Júlio - Maria Olívia - Olinto 

Godinho - Sebastião Navarro Vieira - Dinis Pinheiro - João Bittar - Jô 
Moraes. 

Justificação: A Frente Parlamentar é composta de 40 Deputados 
Estaduais, de vários partidos, que juntos buscam somar esforços, em 
aliança com a sociedade civil organizada, na elaboração e na 
fiscalização de políticas públicas voltadas para a promoção e a 
garantia dos direitos da criança e do adolescente. 

A Constituição da República, em seu art. 227, dispõe que "é dever 
da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente '(Lei no 8.069, de 1990) 

define que "a política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios" . Daí a necessidade de previsão 
orçamentária de recursos para que o Estado cumpra a função 
institucional de garantia dos direitos da criança e do adolescente. 

EMENDA N° 58 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. - .... - Os recursos ordinários para programas e ações de 

promoção e de proteção dos direitos da criança e do adolescente 
serão alocados ao Fundo da Infância e Adolescência. 

Parágrafo único - Dos recursos mencionados neste artigo, no 
mínimo 50% (cinqüenta por cento) serão repassados aos Conselhos 
Municipais.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar do PT-PCdoB - Antônio Júlio - Maria Olívia -

Olinto Godinho - Sebastião Navarro Vieira - Dinis Pinheiro - João Bittar 
- Jô Moraes. 

Justificação: A Constituição da República, em seu Título VIl - Da 
Ordem Social, Capítulo 11 - Da Seguridade Social, art. 195, define que 
"a seguridade social será financiada ( ... ) mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios ... ". O § 2° do mesmo artigo dispõe: "A 
proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma 
integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada 
área a gestão de seus recursos". O art. 227 é objetivo: "É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a ~alvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei no 8.069, de 1990 -, 
define que "A política de atendimento dos direitos da criança e do 
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adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios" e que os Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente são os órgãos deliberativos e controladores 
das ações em todos os níveis e que é obrigação do Estado a 
manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais. 

A emenda promove a adequação da LDO à Constituição e à 
legislação federal e estadual, em especial à Lei no 10.501, de 1991. 

EMENDA N° 59 
O art. 2° fica acrescido do seguinte parágrafo: 
"Parágrafo único - Terão precedência na alocação de recursos os 

programas de governo relativos à garantia de direitos fundamentais de 
saúde, habitação, assistência social, criança e adolescente, 
segurança, educação, segurança alimentar, ciência e tecnologia, 
desenvolvimento sustentável de assentamentos rurais, meio ambiente 
e saneamento básico, não constituindo tal precedência limite à 
programação das despesas.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
André Quintão 
Justificação: O projeto de lei que, com as Diretrizes Orçamentárias 

de 2004, é enviado pelo Governador transfere para o PMDI e o PPAG 
as metas, as prioridades e os critérios para a alocação de recursos a 
programas e ações do Governo. Portanto, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, que, conforme o próprio nome - diretrizes - já diz, 
transfere essa obrigatoriedade para outros projetos de lei, que irão 
tramitar juntamente com o projeto que contém o orçamento. A 
proposta, se aprovada na forma original, tira o caráter da lei, que dá 
parâmetros para o Executivo preparar o orçamento de 2004. 

É inconcebível uma LDO que não define nenhuma prioridade para 
as políticas públicas sociais. O Estado está passando por uma grave 
crise financeira, mas a população está sofrendo as conseqüências de 
políticas econômicas e sociais dos últimos governos, principalmente 
em nível federal. Portanto, não devemos priorizar o econômico em 
detrimento do social, mas equilibrar as finanças do Estado e garantir 
serviços públicos de qualidade à população que deles necessitar. 

EMENDA No 60 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art. - .... - A lei orçamentária destinará, no mínimo, recursos para 

benefícios, programas, projetos e ações da área de assistência social, 
conforme deliberação da IV Conferência Estadual de Assistência 
Social.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
André Quintão 
Justificação: A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS - (Lei n° 

8.742, de 1993) completa em 2003, 1 O anos de sua promulgação. Ela 
regulamentou os arts. 203 e 204 da Constituição Federal, que 
garantem que "a assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social" e 
que as ações serão descentralizadas, cabendo a coordenação e a 
execução dos programas à esfera estadual e municipal. A LOAS, no 
seu Capítulo V - Do Financiamento da Assistência Social -, dispõe que 
"o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos 
estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios". Portanto, a Lei 
Orçamentária do Estado deve dispor de recursos suficientes para a 
execução do Plano Estadual de Assistência Social, aprovado na 
Conferência Estadual. 

Legitimada como política pública e direito do cidadão, a assistência 
social perde o caráter de ação emergencial, generosa e acessória que 
historicamente persiste em alguns segmentos da sociedade e da 
administração pública, para ganhar a força de ação obrigatória, 
continuada, responsável pela promoção da vida e da dignidade 
humana. Para que isso se concretize cada vez mais, é necessário 
garantir recursos orçamentários que permitam o planejamento e a 
execução de programas e ações voltados para a população mais 
carente do Estado. 

EMENDA N° 61 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Os recursos ordinários dos benefícios, serviços, programas 

e projetos da assistência social definidos na Lei Orgânica da 
Assitência Social - LOAS - serão alocados no Fundo Estadual de 
Assistência Social.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
André Quintão 
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Justificação: A Constituição da República, em seu Título VIl, "Da 

Ordem Social", Capítulo 11, "Da Seguridade Social", art. 195, define 
que "a seguridade social será financiada ( ... ) mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios( ... )". O § 2° do mesmo artigo dispõe: "A 
proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma 
integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada 
área a gestão de seus recursos". 

A LOAS- Lei Federal n° 8.742, de 1993- "dispõe que os recursos de 
responsabilidade da União destinados à assistência social serão 
automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assitência Social 
- FNAS". Essa norma deve ser seguida pelos outros órgãos da 
Federação. 

A própria legislação estadual- Leis n°s 12.262, de 1996- Política 
Estadual de Assistência Social - e 12.227, de 1996 - Fundo Estadual 
de Assistência Social - garante que os recursos "para o 
desenvolvimento das ações de assistência social a cargo do Estado" 
serão alocados no fundo e geridos pelo conselho. 

A emenda propõe a adequação da LDO às legislações federal e 
estadual. 

EMENDA N° 62 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - A lei orçamentária destinará recursos necessários para o 

cumprimento das Leis nos: 
I - 12.812, de 28 de abril de 1998, que cria o Programa de 

Assistência às Populações Atingidas pela Construção de Barragens -
Pró-Assiste; 

11 - 13.369, de 30 de novembro de 1999, que cria o Programa de 
Incentivo à Formação de Bombeiros Voluntários; 

111 - 13.432, de 28 de dezembro de 1999, que institui o Programa 
Estadual de Albergues para a Mulher Vítima de Violência.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
André Quintão 
Justificação: O Poder Legislativo tem como uma de suas funções 

fiscalizar e fazer cumprir as leis aprovadas e sancionadas. Esses três 
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programas são muito importantes, mas estão carecendo de 
recursos financeiros para atendimento da população necessitada. 
Todas as leis que criaram os programas prevêem a alocação de 
recursos por parte do Estado, mas infelizmente isso não vem 
acontecendo, tornado os programas ineficientes em muitos casos. 

EMENDA N° 63 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Será adotada pelo Estado política de alocação de recursos 

para projetos e programas específicos para a comunidade negra, a 
serem realizados por intermédio do Conselho de Participação e 
Integração da Comunidade Negra de Minas Gerais- CCN-MG.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
André Quintão 
Justificação: Os negros vêm sofrendo, ao longo de cinco séculos, 

discriminação, razão pela qual as oportunidades são muito mais 
difíceis para eles. É obrigação do Estado ter uma política pública de 
combate a essa desigualdade; daí a necessidade da alocação de 
recursos para ações do Conselho de Participação e Integração da 
Comunidade Negra. 

EMENDA N° 64 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - A lei orçamentária destinará recursos para a implantação 

de agrovilas, nos termos da Lei no 13.689, de 28 de julho de 2000.". 
Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
André Quintão 
Justificação: A Lei no 13.689, de 2000, dispõe que "o Estado 

promoverá, por meio de sistema associativo e solidário, a implantação 
de agrovilas destinadas à exploração racional de atividades agrícolas 
intensivas, como uma das formas de assentamento de trabalhadores 
rurais em terras de domínio público". Para se cumprir o que está 
disposto na lei, são necessários recursos orçamentários. Devido ao 
grande alcance social e econômico que esse programa pode ter, é 
essencial que os recursos sejam garantidos na Lei Orçamentária. 

EMENDA N° 65 
Acrescente-se onde convier: 
"Art - .... - A lei orçamentária locará dotações necessárias para a 

efetiva concretização dos objetivos propostos na Lei Delegada n° 95, 
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de 2003, que cria o Conselho de Segurança Alimentar Nutricional 
Sustentável do Estado de Minas Gerais - CONSEA-MG. 

§ 1 o - Parcela dos recursos de que trata o "caput" deste artigo terão 
a finalidade criar políticas, programas e ações que configurem o direito 
à alimentação e à nutrição como parte integrante dos direitos 
humanos. 

§ 2° - Serão alocados recursos necessários para a criação de todas 
as Comissões Regionais de Segurança Alimentar Nutricional 
Sustentável- CRSANS -.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003 
André Quintão 
Justificação: Segurança alimentar não se resume em distribuição de 

gêneros alimentícios. É uma política muito mais ampla, envolve desde 
a produção, armazenamento, comercialização e distribuição de 
alimentos, até hábitos alimentares e culturais. O Governador, que 
demonstrou sensibilidade ao editar a Lei Delegada que criou o 
CONSEA-MG, certamente irá alocar recursos no orçamento para a 
execução dessa política. Com a finalidade de apontar para a 
sociedade que estas ações são permanentes e duradouras, faz-se 
necessários que constem das leis orçamentárias do Estado. 

EMENDA No 66 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - A lei orçamentária destinará os recursos provenientes da 

exploração de jogos lotéricos e similares da Loteria do Estado de 
Minas Gerais à promoção do bem-estar social, a programas das áreas 
de assistência, desportos, educação, saúde e desenvolvimento social, 
alocando-os nos fundos estaduais legalmente constituídos. 

Parágrafo único - O Conselho de Segurança Alimentar Nutricional 
Sustentável do Estado de Minas Gerais - CONSEA-MG 
excepcionalmente receberá recursos de que trata o "caput" deste 
artigo, mesmo não tendo fundo constituído.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
André Quintão - Marília Campos. 
Justificação: A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre o Sistema 

Único de Saúde - SUS - e a descentralização político-administrativa 
das ações governamentais na área de assistência social e na área de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
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O sistema da saúde tem direção única em cada esfera de 

Governo definido na Constituição. Ao ser regulamentado por lei (Leis 
n° 8.080 e 8.142, de 1990), fica expresso que qualquer recurso 
público para a saúde tem que ser alocado no Fundo de cada esfera de 
governo. 

A área de assistência social é regulamentada pela Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS - (Lei Federal n° 8.742, de 1993), que 
define comando único para as ações em cada esfera de governo (art 
5°). Cabe ao conselho este comando e os recursos alocados no fundo. 

O mesmo se repete para os direitos da criança e do adolescente, 
com a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - (Lei 
n° 8.069, de 1990), definindo comando único pelo conselho e 
estabelecendo que todos os recursos terão que ser alocados no 
Fundo da Infância e da Adolescência. 

O orçamento estadual deve se orientar por toda a legislação: não 
apenas por aquelas afetas à área econômica ou fiscal, mas também 
às áreas sociais e de desenvolvimento. Portanto, a emenda proposta, 
só procura adequar a LDO à legislação vigente. 

EMENDA No 67 
Acrescente-se onde convier: 
"Art -.... - A lei orçamentária destinará recursos necessanos para 

ampliação da oferta de vagas e melhoria no ensino médio público. 
Parágrafo único - Serão assegurados recursos para um 

levantamento do déficit de vagas no ensino médio por região 
administrativa do Estado.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
André Quintão 
Justificação: Em diversas regiões do Estado, o déficit de vagas 

públicas no ensino médio é muito grande, excluindo um grande 
número de jovens da escola. Isso tem provocado sérios problemas 
para a comunidade local, deixando muitos desses jovens reféns do 
crime organizado e impedindo-os de prosseguir nos estudos e buscar 
melhor capacitação para o trabalho. 

EMENDA No 68 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Serão consignados no orçamento recursos para 

implantação e manutenção de cursos superiores e trabalhos de 
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extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG-
em todas suas unidades de ensino. 

§ 1 o - Parcela dos recursos mencionados no "caput" deste artigo 
serão destinados à criação de cursos de extensão nos vales do 
Jequitinhonha e Mucuri. 

§ 2°- A UEMG desenvolverá trabalhos de extensão nas regiões com 
menor índice de desenvolvimento humano do Estado, em especial o 
vale do Jequitinhonha.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
André Quintão 
Justificação: A Universidade do Estado de Minas Gerias vem 

desenvolvendo um papel essencial na formação de novos 
profissionais em diversas regiões do Estado, principalmente naquelas 
mais carentes. É primordial que ela tenha assegurados recursos 
necessários para manutenção e ampliação dos cursos oferecidos, que 
lhe dêem condições de ser uma universidade que ofereça cursos de 
boa qualidade, formando bons profissionais que irão dar retorno 
técnico-científico ao Estado e a sua população. 

Os trabalhos de extensão desenvolvidos pelos alunos da UEMG, 
supervisionados por seu corpo docente, poderão contribuir para o 
desenvolvimento humano e para a melhoria da qualidade de vida da 
população mais carente. 

EMENDA N° 69 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. - .... - A lei destinará recursos necessários para o combate à 

seca no vale do Jequitinhonha, por meio de programas de construção 
de pequenas barragens, poços artesianos e cisternas, conciliados 
com políticas de fomento e apoio técnico ao pequeno produtor rural.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2003. 
André Quintão 
Justificação: As comunidades rurais e os pequenos agricultores do 

vale do Jequitinhonha sofrem com a escassez de chuvas. A falta de 
água compromete a produção de alimentos e a sobrevivência das 
famílias, obrigando, ainda hoje, no séc. XXI, à migração para outras 
regiões do Estado e do País. Uma política de abastecimento de água 
e de fomento à produção agropecuária, voltada para essa região e 
coordenada pela Secretaria de Estado Extraordinária para o 
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de Minas, trará desenvolvimento econômico e social. 

EMENDA No 70 
Acrescente-se onde convier: 
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"Os recursos provenientes do lucro da Loteria do Estado de Minas 
Gerais serão destinados em 50% (cinqüenta por cento) ao Estado de 
Minas Gerais, mediante convênio, para a execução de ações visando 
a segurança pública da população; e 50% (cinqüenta por cento) a 
ações de assistência social, na forma da lei.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Adalclever Lopes 

EMENDA N° 71 
Acrescente-se onde convier: 
"Os recursos provenientes da alienação de bens e direitos 

pertencentes a empresas públicas, sociedades de economia mista, 
fundações e autarquias deverão ser aplicados em despesas de 
capital, vinculados exclusivamente às entidades às quais pertençam.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Adalclever Lopes 

EMENDA No 72 
Acrescente-se onde convier: 
"A lei orçamentária para o exercício de 2004 designará recursos a 

serem destinados à composição do Fundo de Fomento e 
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -, de forma a garantir o atendimento prioritário aos vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri e ao Norte de Minas.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Adalclever Lopes 

EMENDA N° 73 
Acrescente-se onde convier: 
"Os recursos provenientes da arrecadação das taxas cobradas pelos 

órgãos pertencentes à estrutura da Secretaria de Defesa Social serão 
utilizados exclusivamente em ações de segurança pública.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Adalclever Lopes 

EMENDA No 74 
Acrescente-se onde convier: 
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"A lei orçamentária para o exerc1c1o de 2004 não conterá, no 

âmbito das empresas controladas pelo Estado, previsão de despesa 
com publicidade em valor superior a 0,5% de sua receita anual". 

Sala das Comissões, 16 de Junho de 2003. 
Adalclever Lopes 

EMENDA No 75 
Acrescente-se onde convier: 
"É vedada a inclusão, na lei orçamentária para o exercício de 2004, 

nos orçamentos das empresas públicas, sociedades de economia 
mista, fundações e autarquias, de despesas estranhas à finalidade 
para a qual foram criadas". 

Sala das Comissões, 16 de Junho de 2003. 
Adalclever Lopes 

EMENDA N° 76 
Acrescente-se onde convier: 
"É vedada a inclusão, na lei orçamentária para o exercício de 2004, 

nos orçamentos da Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG 
-e na Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA-MG -, 
de despesas destinadas ao pagamento de obras e serviços próprios 
do poder público estranhos à finalidade destas empresas". 

Sala das Comissões, 16 de Junho de 2003. 
Adalclever Lopes 

EMENDA No 77 
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação: 
"Art. 15 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em 

observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo 
disponibilizará, para acesso de toda a sociedade, na Internet, nas 
páginas eletrônicas da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão e da Secretaria de Estado da Fazenda, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, a Lei Orçamentária, bem como todos os atos para sua 
execução, o PPAG e o PMDI. 

Parágrafo único - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de 
Estado da Fazenda, publicará e disponibilizará na Internet, trinta dias 
após a publicação da Lei Orçamentária de 2004, a programação 
financeira e o cronograma anual de desembolso mensal discriminado 
por órgão de sua estrutura, observando, em relação às despesas, 
abrangência necessária ao cumprimento das metas fiscais". 
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Justificação: Constituem princípios da administração pública a 
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a 
eficiência, todos previstos no art. 37 da Constituição da República. 

A presente emenda tem o objetivo de proporcionar maior 
transparência à elaboração e à execução do orçamento mineiro, por 
meio da disponibilização das informações via Internet. Tal medida 
constitui importante medida fiscalizadora, proporcionando a todos os 
cidadãos mineiros o acompanhamento dos gastos e das despesas 
públicas, além de garantir maior publicidade, conforme exigência 
constitucional. 

EMENDA No 78 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Os recursos com publicidade previstos na lei orçamentária, 

para o exercício financeiro de 2004, não poderão ultrapassar os 
recursos previstos para a execução das propostas priorizadas nas 
audiências públicas regionais, conforme determina o § 2° do art. 158 
da Constituição Estadual.". 

Sala das Comissões, junho de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: Esta emenda tem por objetivo garantir o cumprimento 

de preceito contido na Constituição do Estado, cuja relevância torna 
necessária sua expressa determinação na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

EMENDA N° 79 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .. .. - Para fins do disposto no § 3° do art. 16 da Lei 

Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000, são 
consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse 
os limites dos incisos I e 11 do art. 24 da Lei Federal no 8.666, de 21 de 
junho de 1993.". 

Sala das Comissões, junho de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem o objetivo de 

adequar a legislação orçamentária mineira aos limites estabelecidos 
pela Lei no 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e 
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contratos da administração pública. 

A adoção de um valor considerado irrelevante impede o excesso de 
burocracia na contratação de obras, serviços e compras de pequeno 
valor, para os quais não se justificam gastos com licitações e outros 
procedimentos, pois estes acabariam por se tornar mais dispendiosos 
que o próprio serviço. 

EMENDA N° 80 
Dê-se ao "caput" do art. 27 a seguinte redação: 
"Art. 27 - A celebração de convênio para transferência de recursos a 

entidades privadas sem fins lucrativos, bem como a sua programação 
na lei orçamentária, observará, como prioridade, a relevância do 
projeto e da entidade beneficiária para o fortalecimento da economia 
popular solidária e deverá estar condicionada ao cumprimento dos 
dispositivos legais em vigor.". 

Sala das Comissões, junho de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: A Assembléia Legislativa, no Ciclo de Debates 

realizado em 13/6/2003, reconheceu, segundo as palavras de seu 
Presidente, a importância da economia solidária como antídoto aos 
profundos e cada vez mais freqüentes conflitos que se instauram na 
sociedade atual. Esta emenda tem como objetivo contribuir para que, 
quando da elaboração do orçamento anual, sejam priorizados os 
projetos que atendam aos princípios da economia popular solidária, 
especialmente no que diz respeito às transferências voluntárias de 
recursos. 

EMENDA No 81 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Serão previstos na lei orçamentária de 2004 recursos 

suficientes para a execução da Lei no 13.432, de 28 de dezembro de 
1999, que cria o programa estadual de albergues para a mulher vítima 
de violência.". 

Sala das Comissões, junho de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: Os albergues de?tinados às mulheres vítimas de 

violência constituem importante instrumento de proteção à vida e à 
integridade física dessas mulheres. A adoção de medidas de combate 
à violência de todos os tipos, incluindo a doméstica, deve constituir 
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preocupação primordial dos administradores públicos, em face do 
momento crítico vivido pela sociedade. Não basta, porém, a criação 
de programas ou medidas. É necessário garantir sua implementação, 
que passa pela reserva de recursos públicos. 

A emenda que ora se apresenta tem a preocupação e o objetivo de 
garantir o funcionamento do programa criado pela Lei n° 13.432, de 
1999, que constitui importante instrumento de luta contra a violência 
familiar. 

EMENDA No 82 
Suprima-se o art. 48. 
Sala das Comissões, junho de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: Esta emenda tem por objetivo suprimir o art. 48, cuja 

redação foi transferida para o art. 15 em emenda apresentada por 
esta Deputada. 

A publicidade necessária aos atos do Governo, incluindo a previsão 
orçamentária e a sua execução, deve representar mais do que o 
princípio da transparência nos atos da administração. Por isso, além 
da publicação no "Diário Oficial", proponho a disponibilização dos 
dados na Internet. 

Tal medida proporcionará aos cidadãos mineiros a oportunidade de 
fiscalizar e acompanhar a execução orçamentária. 

EMENDA N° 83 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - A lei orçamentária para o exercício de 2004 alocará, no 

Fundo Penitenciário Estadual, recursos suficientes para o 
cumprimento do disposto na Lei n. 0 7.210, de 11 de julho de 1984, que 
trata da execução penal- LEP". 

Sala das Comissões, de junho de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: A lei de execuções penais vem sofrendo limitações em 

sua aplicação, decorrentes das limitações financeiras destinadas ao 
sistema de recuperação dos apenados. 

Defender a correta aplicação da LEP é promover a discussão acerca 
da violência vivida pela população. Os problemas são inúmeros e 
passam principalmente pela aplicação e correto cumprimento das 
penalidades aplicadas. 

-
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Diante do exposto, requeiro aos nobres colegas o apoio a esta 

emenda, que tem por objetivo a destinação de recursos suficientes 
para a aplicação da Lei no 7.21 O. 

EMENDA No 84 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - A lei orçamentária para o exercício financeiro de 2004 

alocará recursos suficientes para a manutenção e a reestruturação 
dos parques florestais estaduais.". 

Sal.a das Comissões, de junho de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: A presente emenda tem por objetivo a alocação de 

recursos destinados à preservação dos parques estaduais. 
EMENDA N° 85 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - A lei orçamentária, do exercício financeiro de 2004, alocará 

recursos suficientes para o cumprimento da Lei no 10.419, de 16 de 
janeiro de 1991, regulamentada pelo Decreto n° 32.649, de 13 de 
março de 1991, que concede passe livre aos deficientes físicos, 
mentais e visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos, no 
transporte coletivo intermunicipal.". 

Sala das Comissões, de junho de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: A presente emenda tem por objetivo garantir a 

implementação da Lei no 10.419, que concede passe livre aos 
deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade superior 
a 65 anos, no transporte coletivo intermunicipal. 

Trata-se de direito consagrado legalmente que necessita de 
recursos para sua efetiva implementação. 

EMENDA No 86 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - A lei orçamentária para o exercício financeiro de 2004 não 

destinará recursos para investimento em transporte e sistema viário 
superiores aos destinados aos programas de saúde, conforme 
determina o§ 1 o do art. 158 da Constituição Estadual.". 

Sala das Comissões, junho de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: A presente emenda tem por objetivo garantir o 
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cumprimento de preceito contido na Constitúição do Estado, o qual, 
devido a sua relevância, tem sua expressa determinação na Lei c:le 
Diretrizes Orçamentárias justificada. 

EMENDA N° 87 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - A lei orçamentária para o exercício financeiro de 2004 terá 

como . prioridade a alocação de recursos suficientes para 
implementação de programas de combate ao desemprego, bem com0 
para a ampliação de políticas públicas de inclusão social com a 
criação de novos postos de trabalho". 

Sala das Comissões, junho de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: A presente emenda tem o objetivo de promover a 

intervenção do Poder Público na criação de políticas de inclusão 
social e de programas de combate ao desemprego. 

Os índices de desemprego no Estado são crescentes, chegando a 
proporções assustadoras. Milhares de cidadãos mineiros se 
encontram em situação de miséria e desespero, excluídos da 
sociedade. 

É necessária a intervenção do Poder Público na adoção de políticas 
públicas que alterem essa situação, incentivando a criação de novos 
postos de trabalho e a inclusão social. 

EMENDA No 88 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - O Estado deverá alocar recursos ordinários para 

programas específicos para a questão de gênero, segundo as 
diretrizes fixadas pelo Conselho Estadual da Mulher. 

Parágrafo único - Deverão ser priorizados programas de prevenção 
e combate à violência contra a mulher, bem como programas de 
atendimento às vítimas dessa violência, com enfoque na família. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Marília Campos - Cecília Ferramenta - Maria Olívia - Vanessa Lucas 

- Ana Maria - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Lúcia 
Pacífico. 

Justificação: As políticas públicas voltadas para a promoção dos 
direitos das mulheres, o combate à discriminação e à violência de que 
freqüentemente são vítimas e o apoio a sua autonomia ainda são 
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precanos no Estado de Minas Gerais. O Conselho Estadual da 
Mulher, no âmbito da atuação que lhe foi traçada pela legislação do 
Estado, tem se dedicado à discussão das prioridades que devem ser 
implementadas nesse setor, razão pela qual a intervenção do referido 
órgão é fundamental para a fixação das diretrizes e das metas da 
política estadual de gênero. Dentro dessa política, a questão da 
prevenção e do combate à violência contra a mulher deverá ter 
primazia, considerando a situação atual do problema. Pesquisa 
divulgada pela Fundação Perseu Abramo, de São Paulo, indica que a 
cada 15 segundos uma mulher é vítima de espancamento no Brasil. 
Já a ameaça da agressão ocorre ainda em menos tempo: 12 
segundos. A política pública de violência contra a mulher envolve uma 
série de instituições e equipamentos públicos vinculados a diversas 
áreas, tais como saúde, segurança pública, assistência social, jurídica, 
defensoria pública, educação, entre outras. Os investimentos na área 
devem ser priorizados, visando a promover uma atuação conjunta 
entre os vários setores do Estado para garantir o acesso aos 
equipamentos existentes, ampliar e aprimorar os deficitários e criar 
outros programas de gênero. O enfoque deve ser a família, cujos 
membros precisam ser apoiados e promovidos para que se superem 
as situações de discriminação e violência. 

EMENDA No 89 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Serão previstos, na lei orçamentária de 2004, recursos 

para a implantação de agrovilas no Estado, nos termos da Lei no 
13.689, de 2000.". 

Sala das Comissões, 16 junho de 2003. 
Laudelino AUÇJUSto 
Justificação: E evidente a importância da previsão orçamentária para 

a implantação de agrovilas, tanto do ponto de vista social, quanto do 
ponto de vista legal. Vislumbra-se com ela possibilitar a inúmeros 
trabalhadores rurais sem terra, qualificados para a produção agrícola, 
a melhoria de suas condições de vida, permitindo-lhes acesso à 
educação, à moradia, ao saneamento básico e à saúde. Decorrentes 
dessa mesma implantação seriam o aumento da oferta de produtos 
agrícolas, especialmente os hortifrutigranjeiros, diminuindo o seu 
custo para a população mineira, e a "eqüitativa distribuição de terras 
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no Estado, respeitados os princípios constitucionais". Do ponto de 
vista legal, essa é a oportunidade que nosso mandato propicia a esta 
Casa e ao Executivo Estadual, de promoverem justiça social 
utilizando-se de um instrumento que se encontra em desuso no 
ordenamento jurídico do Estado, a já citada Lei no 13.689, de 2000. 
Não é louvável legar ao esquecimento um instrumento jurídico que 
tramitou nesta Assembléia, com todos os custos que o processo 
demanda e tem em seu texto o nítido propósito de resgatar o 
trabalhador rural sem terra, dando-lhe condições dignas de moradia e 
trabalho, de exercer sua profissão e de educar seus filhos, permitindo 
ao povo mineiro, como contrapartida, adquirir produtos alimentícios a 
preços menores e de maior qualidade, adquirida pelo controle d~ 
órgãos governamentais que a lei sugere que fiscalizem o projeto. E 
neste contexto que defendemos, veementemente, a aprovação desta 
emenda e de todas que tenham a intenção explícita de gerar trabalho, 
justiça e paz no campo! 

EMENDA N° 90 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2004, recursos 

para a execução de programas de incentivo à prática da agricultura 
orgânica e sua divulgação.". 

Sala das Comissões, 16 junho de 2003. 
Laudelino Augusto 
Justificação: "Agricultura orgânica é um sistema de gerenciamento 

total da produção agrícola , com vistas a promover e realçar a saúde 
do meio ambiente, preservar a biodiversidade, os ciclos e as 
atividades biológicas do solo. Nesse sentido, a agricultura orgânica 
enfatiza o uso de práticas de manejo em oposição ao uso de 
elementos estranhos ao meio rural. Isso abrange, sempre que 
possível, a administração de conhecimentos agronômicos, biológicos 
e até mesmo mecânicos, mas exclui a adoção de substâncias 
químicas ou outros materiais sintéticos que desempenhem no solo 
funções estranhas às desempenhadas pelo ecossistema." 

Segundo a publicação "Com Ciência - Revista Eletrônica de 
Jornalismo Científico", "esta definição de agricultura orgânica foi 
formulada em julho de 1999, pelo Codex Alimentarius, o mais alto 
organismo internacional em matéria de alimentação, filiado à Food 
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and Agriculture Organization (FAO). Implicitamente, ela chama a 
atenção para uma característica muito importante da chamada 
"agricultura orgânica": o fato de ela valorizar o solo e não a planta." E 
continua: "Nesse tipo de agricultura, plantas, animais e seres 
humanos saudáveis são fruto de solos equilibrados e biologicamente 
ativos, implicando a adoção de técnicas de manejo integradoras das 
atividades agropecuárias. O que interessa é o processo de produção e 
não o produto. Aliás, o que atrai consumidores para os produtos 
orgânicos não é a sua aparência (em geral, pior que a dos vegetais 
cultivados pelo processo convencional, com agrotóxicos}, e sim 
atributos como vida saudável e preservação ambiental. 

Um número cada vez maior de pessoas parece pensar dessa forma, 
tamanha a atenção dispensada aos produtos agrícolas de origem 
orgânica, ou "bio", como são chamados na Europa. Os números não 
desmentem essa impressão. Dados recentes do governo norte-
americano projetam um crescimento anual para o setor na ordem de 
20% a 25%, desde 1990. No próximo ano, calcula-se que a agricultura 
orgânica vá movimentar US$ 23,5 bilhões em todo mundo, contra 
cerca de US$ 1 O bilhões em 1997. "Isso, dentro de um mercado 
internacional de alimentação estimado em US$ 500 bilhões", declara 
John Lupien, diretor de alimentação e nutrição da FAO. No Brasil, a 
produção de orgânicos é ainda modesta. Em 1999, ela deve alcançar 
a marca de US$ 1 O milhões, sendo aproximadamente 1 0% desse 
valor proveniente de pequenos agricultores e 80% de médios". 

Esse artigo, por si só, já evidencia a importância fundamental 
adquirida pela agricultura orgânica nos dias atuais, tanto pela 
preservação do meio ambiente, quanto pela capacidade de geração 
de receitas, privilegiando os pequenos produtores, especialmente da 
agricultura familiar. A criação de programas que elevem a capacidade 
produtiva deste setor da economia, além do incentivo à criação de 
cooperativas de distribuição e exportação dos produtos, certamente 
refletirá de forma positiva no desenvolvimento de regiões que 
apresentem vocação para a produção orgânica, valorizando suas 
comunidades e promovendo a dignidade humana e a inclusão social 
destas populações. Com esse propósito, apresentamos esta emenda, 
contando com o apoio e o incentivo de nossos pares para a sua 
aprovação, visto ser uma medida de inestimável alcance social e 
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EMENDA No 91 

Acrescente-se onde convier: 
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"Art. .. .. - Serão previstos, na lei orçamentária de 2004, recursos 
para a realização de estudos de caracterização ambiental, pela 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, necessários para a 
criação de Áreas de Proteção Ambiental- APAs- .". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Laudelino Augusto 
Justificação: A Lei no 14.309, de 2002, que dispõe sobre as políticas 

florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, impõe condições 
para a criação das unidades de conservação de uso sustentável, entre 
elas a área de proteção ambiental. 

A área de proteção ambiental é a considerada de domínio público ou 
privado, de extensão significativa e com ocupação humana, dotada de 
atributos bióticos e abióticos, paisagísticos ou culturais especialmente 
importantes para a manutenção dos processos ecológicos e para a 
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, em cujo 
ato de criação, fundamentado em estudo prévio e consulta pública, 
estejam previstos prazo e alocação de recursos pelo poder público 
para o zoneamento ecológico-econômico e seu uso tenha como 
objetivos básicos proteger a biodiversidade, disciplinar o processo de 
ocupação, assegurar e incentivar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais que se deseja proteger. 

O estudo prévio a que se refere a lei é um estudo de caracterização 
ambiental necessário para o zoneamento ecológico-econômico. A 
Fundação Estadual do Meio Ambiente tem competência para a 
realização do estudo, porém, não dispõe de recursos. A realização de 
estudos, devido à sua complexidade, tem um custo elevado. Por essa 
razão, faz-se necessária a previsão orçamentária para a realização 
dele. 

EMENDA N° 92 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2004, recursos 

para o Plano de Qualificação Profissional do Estado de Minas 
Gerais.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
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Laudelino Augusto 
Justificação: A geração de emprego e renda é um dos maiores 

desafios para o Estado e seus gestores. Além da criação de novos 
postos e da manutenção dos já existentes, uma das ações 
institucionais mais necessárias é a qualificação profissional. Num 
mundo marcado pela acirrada concorrência de mercado e pela 
especialização, exige-se do trabalhador qualificação adequada e 
capacidade funcional. 

O Governo tem desenvolvido, de forma tímida, programas de 
qualificação profissional e geração de emprego e renda. Sob a 
responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
e Esportes - SEDESE -, os programas e as políticas voltadas para 
esse fim não têm o cunho prioritário para o Estado. 

Com recursos do Governo Federal, os programas desenvolvidos 
pelo Governo Estadual não conseguem atender a todas as regiões do 
Estado, sobretudo as mais carentes, em todos os aspectos, e as que 
apresentam um menor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. 

Em sintonia com o projeto federal, a presente emenda busca colocar 
a qualificação profissional e a geração de emprego e renda como 
objetivos principais do Governo de Minas. 

O acesso ao trabalho é o principal instrumento para a efetiva 
redução das desigualdades sociais, além de condição indispensável 
para se construir a cidadania e a dignidade humana, 
constitucionalmente previstas como garantia, para o povo brasileiro. 

EMENDA No 93 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Carmo da Cachoeira.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 94 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Monte Sião.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003 . 
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Leonardo Moreira 
EMENDA No 95 

Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 
conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Laranjal.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 96 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Serrania.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 97 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Coronel Pacheco.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 98 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Minduri.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 99 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Sem Peixe.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 100 
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Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Naque.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 101 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de São Tomé das Letras.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 102 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Quartel Geral.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 103 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Passa Vinte.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 104 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Nepomuceno.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 105 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 
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conterá dotação orçamentária específica destinada à construção 
de unidades habitacionais no Município de São João da Mata.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 106 
Inclua-se onde convier: 
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"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 
conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Alpinópolis.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 107 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Jacutinga.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 108 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Guarará.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 109 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Ouro Fino.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 11 O 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Inconfidentes.". 
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Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 111 
Inclua-se onde convier: 
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"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 
conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Poço Fundo.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 112 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Santa Rita do Jacutinga.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 113 
Acrescenta-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Rochedo de Minas.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 114 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Bueno Brandão.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 115 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Guarani.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 
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EMENDA No 116 

Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Cana Verde.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 117 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Cambuquira.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 118 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Bom Repouso.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 119 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Goianá.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 120 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de ltamonte de Minas.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 121 
Inclua-se onde convier: 

"------0----



836 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Carvalhópolis.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 122 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

cont~rá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Albertina.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 123 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Aiuruoca.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 124 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
unidades habitacionais no Município de Cambuquira.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 125 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Carvalhos.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 126 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
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ambulância para o Município de Lambari.". ' 
Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 127 
Inclua-se onde convier: 
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"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 
conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Poço Fundo.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 128 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Estrela Dalva.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 129 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Serranos.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 130 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Santana da Vargem.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 131 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal d9 Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Quartel Geral.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
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Leonardo Moreira 

EMENDA No 132 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Pouso Alto.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 133 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Nepomuceno.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 134 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Santa Rita de Jacutinga.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 135 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de São Bento Abade.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 136 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de São João Nepomuceno.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 137 
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Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Senador Cortês.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 138 
Inclua-se onde convier: 
"Ar:t ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Tiradentes.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 139 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Volta Grande.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 140 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Minduri.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 141 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de São Tomé das Letras.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 142 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 
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conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Cambuquira.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 143 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Passa Vinte.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 144 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Sem-Peixe.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 145 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Monte Sião.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 146 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de São João da Mata.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 147 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Jacutinga.". 
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Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 148 
Inclua-se onde convier: 

8-1-1 

"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 
conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Goianá.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 149 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Laranjal.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 150 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento de 
15.000m2 (quinze mil metros quadrados) no Município de Rodeiro.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 151 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento de 
20.000m2 (vinte mil metros quadrados) no Município de Alpinópolis.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 152 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento de 
20.000m2 (vinte mil metros quadrados) no Município de Goianá.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 
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EMENDA No 153 

Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento no 
Município de ltamonte- 15.000m2 .''. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 154 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento de 
20.000m2 (vinte mil metros quadrados) no Município de Laranjal.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 155 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento de 
10.000m2 (dez mil metros quadrados) no Município de Perdões.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 156 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento de 
20.000m2 (vinte mil metros quadrados) no Município de Poço Fundo.''. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 157 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento de 
15.000m2 (quinze mil metros quadrados) no Município de Serrania.''. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 158 
Inclua-se onde convier: 
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"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento de 
15.000m2 (quinze mil metros quadrados) no Município de São Tomé 
das Letras.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 159 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento de 
10.000m2 (dez mil metros quadrados) no Município de Inconfidentes.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 160 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento de 
10.000m2 (dez mil metros quadrados) no Município de Guarará.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 161 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento de 
23.000m2 (vinte e três mil metros quadrados) no Município de Coronel 
Pacheco.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 162 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento de 
15.000m2 (quinze mil metros quadrados) no Município de Santa Rita 
de Jacutinga.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 163 
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Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento no 
Município de Ouro Fino- 30.000 m2 .". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 164 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento no 
Município de Rochedo- 10.000 m2 .". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira. 

EMENDA No 165 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento no 
Município de Santo Antonio do Aventureiro- 20.000 m2 .''. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 166 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento no 
Município de Jacutinga- 25.000 m2 .''. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA N° 167 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementes agrícolas para o Município de Argerita.''. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA N° 168 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 
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conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementes agrícolas para o Município de Astolfo 
Dutra.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 169 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementes agrícolas para o Município de Bicas.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA N° 170 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementes agrícolas para o Município de Bom 
Repouso.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 171 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementes agrícolas para o Município de Campo do 
Meio.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 172 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementes agrícolas para o Município de Campos 
Gerais.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA N° 173 
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Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementas agrícolas para o Município de Jacutinga.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA N° 174 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementas agrícolas para o Município de Minduri.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 175 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementas agrícolas para o Município de Munhoz.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 176 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementas agrícolas para o Município de Ouro Fino.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 177 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementas agrícolas para o Município de Poço 
Fundo.". 

Sala das Comissões, 16 de junhQ de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA N° 178 
Inclua-se onde convier: 
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"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementes agrícolas para o Município de Presidente 
Bernardes.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA N° 179 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementes agrícolas para o Município de São João 
Nepomuceno.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 180 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementes agrícolas para o Município de São João 
da Mata.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 181 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementes agrícolas para o Município de Rio Novo.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 182 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
maquinários e implementes agrícolas para o Município de Rochedo de 
Minas.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 
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EMENDA No 183 

Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
quadras poliesportivas e campo de futebol no Município de 
Carvalhópolis.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 184 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
quadras poliesportivas e campo de futebol no Município de Bicas.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 185 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
quadras poliesportivas e campo de futebol no Município de Serranos.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 186 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
quadras poliesportivas e campo de futebol no Município de Pouso 
Alto.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 187 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
quadras poliesportivas e campo de futebol no Município de Santa Rita 
do Jacutinga.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
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Leonardo Moreira 

EMENDA No 188 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
quadras poliesportivas e campo de futebol no Município de Sem-
Peixe.'~. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 189 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
quadras poliesportivas e campo de futebol no Município de Perdões.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 190 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
quadras poliesportivas e campo de futebol no Município de Goianá.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 192 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
quadras poliesportivas e campo de futebol no Município de Carmo da 
Cachoeira.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA N° 193 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal d9 Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
quadras poliesportivas e campo de futebol no Município de Bom 
Jardim.". 
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Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 194 
Inclua-se onde convier: 
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"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 
conterá dotação orçamentária específica destinada à construção de 
quadras poliesportivas e campo de futebol no Município de 
Alpinópolis.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 195 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
patrulha motomecanizada para o Município de Poço Fundo.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 196 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
patrulha motomecanizada para o Município de Alagoa". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 197 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
patrulha motomecanizada para o Município de Alpinópolis.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 198 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
patrulha motomecanizada para o Município de Albertina.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
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Leonardo Moreira 

EMENDA No 199 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
patrulha motomecanizada para o Município de Munhoz.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 200 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
patrulha motomecanizada para o Município de Santa Rita de 
Jacutinga.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 201 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
viaturas policiais para o Município de São João da Mata.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 202 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
viaturas policiais para o Município de São José da Barra.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 203 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
viaturas policiais para o Município de Alpinópolis.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 
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EMENDA No 204 

Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
viaturas policiais para o Município de Estrela Dalva.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 205 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
viaturas policiais para o Município de Tiradentes.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 206 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
viaturas policiais para o Município de Santa Rita de Jacutinga.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 207 
Acrescente-se onde convier: 
- .... É vedada, durante a execução orçamentária do exerc1c1o de 

2004, a transferência de recursos orçamentários entre empresas 
públicas, sociedades de economia mista, fundações e autarquias do 
Estado de Minas Gerais". 

Sala das Comissões, 16 de Junho de 2003. 
Adalclever Lopes 

EMENDA No 208 
Dê-se ao art. go a seguinte redação: 
"Art. go - Na programação de investimento em obras da 

administração pública estadual, será observado que: 
I - as obras em fase de conclusão terão prioridade sobre as demais; 
11 - as obras nas fases intermediária e inicial de execução terão sua 

continuidade condicionada ao cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no inciso 111 deste artigo. 
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111 - as obras novas, a serem previstas com observância das 

diretrizes, metas e prioridades estabelecidas nesta lei, no PPAG e no 
PMDI, serão programadas mediante comprovação de: 

a) sua utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, 
evidenciadas mediante projeções de impacto; 

b) sua viabilidade técnica, econômica e financeira, explicitada no 
projeto básico; 

c) sua não-implicação em anulação de dotações destinadas a obras 
em fase final de execução. 

§ 1 o - Para os efeitos deste artigo, consideram-se: 
I - obra em fase de conclusão - aquela que já tenha ultrapassado 

75% de seu cronograma de execução; 
11 - obra em fase intermediária de execução - aquela que tenha 

cumprido entre 40% e 75% de seu cronograma de execução; 
111 - obra em fase inicial de execução - aquela que tenha cumprido 

menos de 40% de seu cronograma de execução; 
IV - obra nova - aquela a ser iniciada. 
§ 2° - Os estágios de execução referidos no parágrafo anterior serão 

comprovados mediante termo de vistoria provisória.". 
Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT -PCdoB 

EMENDA No 209 
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação: 
"Art. 14 - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação 

de recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo do 
disposto na alínea "b" do inciso 11 I do art. 160 da Constituição do 
Estado, não incidirão sobre: 

I- dotações financiadas com recursos vinculados; 
11 - dotações referentes à contrapartida; 
111 - dotações referentes a obras em fase final de execução, nos 

termos do inciso I do art. go; 
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados; 
VI - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais; 
VIl - dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-

alimentação e auxílio-transporte; 
VIII- dotações referentes a encargos financeiros do Estado.". 
Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 

-
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EMENDA No 21 O 

Dê-se ao "caput" do art. 16 a seguinte redação: 
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"Art. 16 - Para elaboração das propostas orçamentárias com 
recursos à conta do Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e 
as despesas de capital, exceto investimentos, serão limitadas, 
conforme especificado a seguir.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT -PCdoB 

EMENDA No 211 
Dê-se aos §§ 1 o e 2° do art. 17 a seguinte redação, suprimindo-se o 

§ 30: 
"Art. 17- .... 
§ 1 o - A política remuneratória dos servidores públicos será 

desenvolvida observando-se o seguinte: 
I - garantia de revisão geral anual, nos termos do art. 37, X, da 

Constituição da República; 
11 - implantação dos planos de carreira, cargo e remuneração; 
111- concessão de reajustes remuneratórios; 
IV- instituição de adicionais de desempenho". 
§ 2° - Na fixação dos limites estabelecidos no "caput" deste artigo 

serão observados os princípios constitucionais aplicáveis, 
especialmente os da dignidade da pessoa humana, proteção do 
trabalho, legalidade, continuidade do serviço público, impessoalidade, 
razoabilidade e eficiência e, ainda, o cumprimento da Lei 
Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT-PCdoB 

EMENDA No 212 
Dê-se ao § 1 o do art. 30 a seguinte redação, suprimindo-se seus 

incisos e o § 2°: 
"Art. 30- .............................................................................. . 
§ 1 o - A transferência de que trata o "caput" deste artigo terá 

finalidade específica e poderá ser condicionada ao oferecimento de 
contrapartida pelo Município beneficiado.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT -PCdoB 
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EMENDA No 213 

Dê-se aos incisos I e 111 do art. 35, a seguinte redação: 
"Art. 35- ... 
I - o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos 

comandos de emenda à Constituição da República, lei complementar 
federal ou de resolução do Senado Federal, e à implementação de 
maior seletividade em função da essencialidade do serviço ou 
produto; 

11 - ... 
111 - o IPVA, com vistas, principalmente, à revisão de sua base de 

cálculo e alíquotas e das hipóteses de não-incidência e isenção, 
assegurando sua imposição em faixas crescentes, escalonadas em 
função da capacidade econômica do contribuinte e de suas finalidades 
extrafiscais;". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT-PCdoB 

EMENDA No 214 
Incluam-se no Capítulo IV os seguintes artigos: 
"Art. .. . . - A proposta orçamentária conterá previsão de receitas 

oriundas da arrecadação de contribuição de melhoria, tendo como 
base a relação entre as obras previstas e as efetivamente realizadas 
em 2002, e as projeções realizadas nos termos do parágrafo único 
deste artigo. 

Parágrafo único - As obras públicas constantes da proposta 
orçamentária serão acompanhadas de projeção referente à mais-valia 
incidente sobre os imóveis e bens particulares, direta ou indiretamente 
beneficiados com a obra, para fins de arrecadação de contribuição de 
melhoria.". 

Art. .... - Somente serão concedidos novos benefícios fiscais 
mediante avaliação dos já existentes. 

Parágrafo único - O Estado procederá à retificação ou revogação de 
todo benefício fiscal que não seja justificado do ponto de vista 
econômico, fiscal ou social. 

Art ..... - Mediante alterações na lei tributária poder-se-á, observado 
o disposto no artigo anterior, instituir pólos de desenvolvimento 
regionais, observadas as vocações econômicas de cada região. 

Art ..... - A transação do crédito tributário indicará, na lei específica 

-
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que dela tratar, os motivos da administração, explicitando o 
interesse público, apontando o enquadramento do fato à hipótese 
legal e sua finalidade, bem como a autoridade competente para sua 
efetivação. 

Art. .... - O IPVA será revisto de forma a não onerar o veículo 
automotor classificado como instrumento de trabalho absolutamente 
indispensável ao exercício profissional do contribuinte.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT -PCdoB 

EMENDA No 215 
Acrescente-se ao art. 38 o seguinte parágrafo único: 
"Art. 38- ......................................... . 
Parágrafo único - O Poder Executivo revisará todos os contratos 

vigentes relativos à dívida estadual e, sendo o caso, buscará sua 
renegociação, estabelecendo percentual máximo da arrecadação a 
ser utilizado para pagamento da dívida.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT -PCdoB 

EMENDA No 216 
Dê-se o art. 55 a seguinte redação: 
"Art. 55 - Quando se constatar excesso de arrecadação de recursos 

ordinários, em relação aos valores constantes na lei orçamentária, a 
utilização desses recursos será priorizada para atender as seguintes 
destinações: 

I - geração de emprego e renda; 
li- crescimento ambientalmente sustentável; 
111- universalização do atendimento à saúde; 
IV - ensino público universal, gratuito e de qualidade; 
V - promoção dos direitos fundamentais e da cidadania; 
VI - defesa social, especialmente investimentos em capacitação de 

recursos humanos, aquisição de equipamentos e integração de ações 
entre os órgãos do sistema estadual de defesa social; 

VIl - habitação para a população de baixa renda; 
VIII reforma agrária e desenvolvimento sustentável em 

assentamentos rurais; 
IX- assistência social, mediante consignação de recursos ao Fundo 

Estadual de Assistência Social - FEAS; 
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X - apoio à pequena e à microempresa, especialmente aos 
setores com maior potencial de geração de benefícios sociais; 
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XI - amortização da dívida flutuante, respeitando-se, no caso das 
vinculações constitucionais e legais, o abatimento de dívida flutuante 
oriunda do órgão ou entidade beneficiária. 

Parágrafo único - A destinação a que se refere o inciso XI não será 
superior a 1 O% do excesso de arrecadação verificado. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT-PCdoB 

EMENDA No 217 
Dê-se ao art. 41 a seguinte redação: 
"Art. 41 - Será assegurado a todo cidadão, por intermédio de 

terminais instalados em repartições públicas, e, especialmente, aos 
membros do Poder Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de 
Contas, mediante terminais individualizados, acesso ao SIAFI-MG 
para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentários a que 
se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do 
Estado.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT-PCdoB 

EMENDA No 218 
Dê-se ao art. 45 a seguinte redação: 
"Art. 45 - A lei orçamentária conterá dispositivo que autorize 

operações de crédito para refinanciamento da dívida, estabelecendo 
parâmetros a serem obedecidos.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT-PCdoB 

EMENDA No 219 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - A proposta orçamentária discriminará as despesas com 

publicidade, em rubrica própria, por unidade orçamentária, 
especificando cada campanha publicitária e a respectiva política 
pública beneficiada.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT-PCdoB 

EMENDA No 220 
Acrescente-se onde convier: 
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"Art. . ... - Os recursos corresponderites a 1% da receita 

orçamentária corrente ordinária do Estado, determinado pelo art. 212 
da Constituição do Estado, serão alocados nos termos do art. 218 da 
Constituição da República, nos projetos e nas atividades de 
investimento em pesquisa, excluídas as atividades de custeio das 
entidades de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 
tecnológica.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT -PCdoB 

EMENDA No 221 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Serão revistas as disposições desta lei em desacordo com 

o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado ou com o Plano 
Plurianual de Ação Governamental para o período de 2004 a 2007, 
cujos projetos de lei serão encaminhados ao Poder Legislativo até 30 
de setembro de 2003.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT -PCdoB 

EMENDA No 222 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - A lei orçamentária não poderá prever recursos para 

publicidade superiores aos recursos para a execução das propostas 
priorizadas nas audiências públicas regionais realizadas no ano de 
1999, em cumprimento ao disposto no § 2° do art. 158 da Constituição 
Estadual.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT -PCdoB 

EMENDA No 229 
Dê-se ao inciso IV do § 1 o do art. 43 a seguinte redação: 
"Art. 43- ... 
§ 1 o- .•. 

IV - ações e programas previstos na lei orçamentária em 
consonância com as diretrizes, metas e prioridades definidas nesta lei, 
no PPAG e no PMDI.". . 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT -PCdoB 

EMENDA No 230 
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Acrescentem-se ao art. 8° os seguintes incisos: 
"Art. 8°- ........................................ .. 
Inciso ... - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza 

dos investimentos em obras previstos para 2004, especificados por 
município, identificando-se o estágio em que se encontram, o 
montante de recursos já aplicado, o valor total da obra, o cronograma 
físico-financeiro para sua conclusão e as etapas a serem executadas 
com as dotações consignadas no projeto de lei orçamentária; 

Inciso ... - demonstrativo das despesas orçamentárias classificadas 
como renúncia de receita, compreendendo anistia, remissão, subsídio, 
crédito presumido, isenção em caráter não geral, modificação de 
alíquota ou base de cálculo que implique redução discriminada de 
tributo, além de outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado, contendo, pelo menos, as seguintes informações: 

a) montante da renúncia por modalidade; 
b) setores econômicos beneficiados; 
c) pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, beneficiadas; 
d) avaliação do resultado econômico, financeiro e social das 

renúncias, compreendendo os quatro exercícios anteriores, o atual e a 
projeção para os três subseqüentes. 

Inciso ... - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS - e de sua execução no último exercício, 
discriminado por atividade econômica;". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT-PCdoB 

EMENDA No 231 
Acrescente-se ao art. 6° o seguinte parágrafo: 
"§ ... - Os custos unitários de obras executadas com recursos do 

orçamento do Estado poderão ser até 10% (dez por cento) superiores 
ao valor do Custo Unitário Básico - CUB - por metro quadrado, 
divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado de 
Minas Gerais.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT-PCdoB 

EMENDA No 232 
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Dê-se ao § 1 o do art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5°- ................................................... . 
§ 1 o - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir 

os seus objetivos, sob a forma de projetos e subprojetos, atividades e 
subatividades e operações especiais, especificando os respectivos 
valores, objetivos e metas, bem como a unidade orçamentária 
responsável pela ação.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Blo.co Parlamentar PT-PCdoB 

EMENDA No 233 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - A lei orçamentária para o exercício de 2004, que 

compreende o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das 
empresas controladas pelo Estado, será elaborada conforme as 
diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas nesta lei, no plano 
plurianual de ação governamental e no plano mineiro de 
desenvolvimento integrado, observadas as normas da Lei Federal no 
4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 
1 01, de 4 de maio de 2000.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT -PCdoB 

EMENDA No 234 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - A lei orçamentária para o exercício de 2004 conterá 

previsão de recursos para metas e prioridades da administração 
pública estadual, observadas as seguintes diretrizes: 

I - promoção da inclusão social e da desconcentração da renda; 
11 - precedência, na alocação de recursos, às ações e programas 

governamentais em harmonia com as diretrizes estabelecidas neste 
artigo e com o planejamento definido no Plano Plurianual de Ação 
Governamental, com prioridade para os relativos a: 

a) geração de emprego e renda; 
b) crescimento ambientalmente sustentável; 
c) universalização do atendimento à saúde; 
d) ensino público universal, gratuito e de qualidade; 
e) promoção dos direitos fundamentais e da cidadania; 
f) defesa social, especialmente investimentos em capacitação de 
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recursos humanos, aquJsJçao de equipamentos e integração de 
ações entre os órgãos do sistema estadual de defesa social; 

g) habitação para a população de baixa renda; 
h) reforma agrária e desenvolvimento sustentável em 

assentamentos rurais; 
i) estruturação do regime de previdência dos servidores públicos 

estaduais, objetivando o pleno atendimento de sua função social e seu 
equilíbrio financeiro e atuarial; 

j) assistência social, mediante consignação de recursos ao Fundo 
Estadual de Assistência Social - FEAS; 

I) apoio à pequena e à microempresa, especialmente aos setores 
com maior potencial de geração de benefícios sociais; 

m) promoção dos direitos da criança e do adolescente e das 
mulheres, com enfoque na família; 

n) combate à discriminação; 
111 - redução das disparidades regionais; 
IV - transparência nas ações do poder público e introdução de 

mecanismos de controle social das atividades da administração 
pública; 

V - garantia de participação popular no processo de elaboração 
orçamentária, mediante a realização de audiências públicas regionais, 
nos termos do art. 158 da Constituição do Estado; 

VI - equilíbrio nas contas do setor público, objetivando à 
recuperação de sua capacidade de investimentos; 

VIl - adoção de critérios para assegurar a eficiência do serviço 
público, observados padrões de qualidade a serem alcançados e o 
impacto dos resultados produzidos no atendimento às necessidades 
básicas da população; 

VIII - adequação de meios afins na determinação e realização das 
ações governamentais e na distribuição dos recursos necessários à 
execução dos subprojetos e subatividades constantes do programa de 
trabalho de cada unidade. 

Parágrafo único - As regiões do Estado com menor índice de 
desenvolvimento humano e renda per capita inferior à média estadual 
terão prioridade na alocação de recursos dos programas e ações 
governamentais.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
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Bloco Parlamentar PT -PCdoB 

EMENDA No 235 
Acrescente-se onde convier o seguinte art. 3°, renumerf!ndo-se os 

demais: 
"Art. 3. o - A lei orçamentária para o exercício de 2004 consignará 

recursos para o desenvolvimento de política de recursos humanos e 
valorização do pessoal da administração pública, observadas as 
seguintes diretrizes: 

I - respeito ao direito do servidor à cidadania plena; 
li- valorização do pessoal; 
111 - investimento na capacitação e aperfeiçoamento de recursos 

humanos; 
IV - estímulo à profissionalização do servidor; 
V - avaliação de desempenho; 
VI - participação do servidor no estabelecimento das políticas de 

pessoal; 
VIl regularização da situação funcional do pessoal da 

administração pública.". 
Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Bloco Parlamentar PT -PCdoB 

EMENDA N° 236 
Acrescente-se ao inciso 11 do art. go a seguinte alínea "c": 
"Art. 9°- ................................................... . 
11 - ··•••••••••···••••·•••••••••·•·•••·••·•·••·•·••·•·•·•·•••••··· 
c) obra de ligação asfáltica de sede de município à rede rodoviária 

estadual.". 
Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Ermano Batista 
Justificação: É plano do Governo ligar todas as cidades que ainda 

não têm estrada asfaltada à rede estadual. A inclusão desta emenda 
possibilitará a execução de obras dessa natureza no orçamento do 
Estado para o ano de 2004. 

EMENDA No 237 
Acrescente-se ao inciso li do § 1 o do art. 30: 
"- .... e Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas 

Gerais- IDENE.". 
Sala das Comissões, 16 de junho de 2003 . 
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Ermano Batista 
Justificação: O IDENE congrega uma extensa área com municípios 

com Índice de Desenvolvimento Humano baixíssimo, muitos dos quais 
na área de atuação da ADENE. Por essa razão, a inclusão do Instituto 
no inciso amplia a gama de municípios carentes beneficiados. 

EMENDA N° 238 
Acrescente-se ao inciso I do § 1 o do art. 30: 
- .... e Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas 

Geré).is - IDENE. 
Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Ermano Batista · 
Justificação: O IDENE congrega uma extensa área com municípios 

com Índice de Desenvolvimento Humano baixíssimo, muitos dos quais 
estão na área de atuação da ADENE. Por essa razão, a inclusão do 
Instituto no inciso amplia a gama de municípios carentes beneficiados. 

EMENDA No 239 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Alagoa.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 240 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a asfaltamento de 
15.000m2 (quinze mil metros quadrados) no Município de ltamonte.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 241 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a ampliação de 
escola e hospital no Município de Bueno Brandão.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 242 
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Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a ampliação de 
escola e hospital no Município de Perdões.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 243 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a ampliação de 
escola e hospital para o Município de São João da Mata.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 244 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a ampliação de 
escola e hospital para o Município de Guarani.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 245 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a ampliação de 
escola e hospital para o Município de Jacutinga.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 246 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a ampliação de 
escola e hospital para o Município de Carvalhópolis.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 247 
Inclua-se onde convier: 
"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

'----~-------~ 



865 
conterá dotação orçamentária específica destinada a ampliação de 
escola e hospital para o Município de Santa Bárbara do Monte 
Verde.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 248 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a ampliação de 
escola e hospital para o Município de Campos Gerais.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 249 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a ampliação de 
escola e hospital para o Município de Albertina.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA N° 250 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada a ampliação de 
escola e hospital para o Município de Alpinópolis.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 251 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Naque.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 252 
Inclua-se onde convier: 
"Art. .. .. - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
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ambulância para o Município de Guarani.". 
Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 253 
Inclua-se onde convier: 

866 

"Art. . ... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 
conterá dotação orçamentária específica destinada a ampliação de 
escola e hospital para o Município de Ouro Fino.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA No 254 
Inclua-se onde convier: 
"Art ..... - O orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2004 

conterá dotação orçamentária específica destinada à aquisição de 
ambulância para o Município de Santo Antônio do Aventureiro.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 

EMENDA N° 255 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . . .. - O Estado deverá alocar recursos ordinários em sua lei 

orçamentária à efetivação de um sistema penitenciário que atenda às 
exigências para a recuperação dos sentenciados com métodos 
alternativos e edificações de estabelecimentos penais, nos moldes 
das legislações ordinárias federais e estaduais.". 

Sala das Comissões, 16 de junho de 2003. 
Maria Tereza Lara 
Justificação: Um dos escopos da execução penal é a 

ressocialização do condenado. Porém as superlotações das cadeias, 
com suas péssimas condições físicas e o método adotado na 
execução penal, não se mostram eficazes nessa ressocialização. O 
Estado de Minas Gerais viola os direitos humanos com seu atual 
sistema penitenciário. Denúncias constantes de entidades de defesa 
dos direitos humanos estão sendo feitas, podendo o Estado sentar-se 
no banco dos réus na Corte lnteramericana de Direitos Humanos. São 
distritos policiais, divisões especializadas, seccionais, Centro de 
Remanejamento de Presos - CERESPs - servindo de depósito de 
presos. Os policiais civis priorizam seu tempo na vigilância dos 
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detentos em detrimento da investigação de delitos. As pessoas 
acusadas de cometer delitos ficam, até seu julgamento, trancafiadas 
em condições subumanas, degradantes e cruéis. Cabe ao Estado a 
promoção dos direitos humanos, sendo de obrigatoriedade a previsão 
orçamentária para sanar esse grave problema. 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Instituto Planetário de Desenvolvimento 

Humano pelo lançamento do livro "Vale do Jequitinhonha-ltinga no 
Brasil do Presidente Lula" (Requerimento no 753/2003, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o "Jornal do Estado" pelo seu 17° aniversário 
de fundação (Requerimento n° 793/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com o Município de Buenópolis pelos 65 anos de 
sua emancipação político-administrativa (Requerimento no 794/2003, 
do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Município de Cordisburgo pelos 65 anos 
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento no 
795/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Município de Paraopeba pelos 91 anos de 
sua emancipação político-administrativa (Requerimento n° 796/2003, 
do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com a comunidade de Curvelo pelo transcurso do 
172° aniversário da emancipação político-administrativa desse 
município (Requerimento no 797/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com a comunidade de Corinto pelo transcurso do 
79° aniversano da emancipação político-administrativa desse 
município (Requerimento no 798/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com a Rádio Sete Colinas, de Uberaba, pelo 
transcurso do 35° aniversário de sua criação (Requerimento no 
799/2003, do Deputado Fahim Sawan); 

de congratulações com a Casa de Caridade Manoel Gonçalves de 
Sousa Moreira - Hospital Manoel Gonçalves - pelo transcurso do 87° 
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 806/2003, do Deputado 
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Neider Moreira); 

de congratulações com a comunidade de Várzea da Palma pelo 
transcurso do 50° aniversário da emancipação político-administrativa 
desse município (Requerimento no 809/2003, do Deputado Doutor 
Viana); 

de congratulações com a comunidade do Município de Lassance 
pelo transcurso do 50° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 810/2003, do Deputado Doutor 
Viana); 

de congratulações com a comunidade do Município de Capitólio pelo 
transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 811/2003, do Deputado Doutor 
Viana); 

de congratulações com o Sr. Leôncio Correa, Assessor de 
Comunicação do Unileste MG pela homenagem recebida na 38a 
edição do Troféu Carlos Drummond de Andrade (Requerimento n° 
836/2003, do Deputado Chico Simões); 

de aplauso ao Núcleo de Extensão do Centro Universitário do Leste 
de Minas Gerais pelo transcurso de oito anos de funcionamento da 
Comunidade Autogestiva Vida Natural (Requerimento no 837/2003, do 
Deputado Chico Simões); 

de congratulações com a direção da revista "Encontro Importante" 
pelo primeiro ano de circulação desse órgão (Requerimento n° 
839/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Diretor Executivo da Companhia Vale do 
Rio Doce pela liberação de recursos destinados a construção de ponte 
no Município de ltinga (Requerimento no 858/2003, da Comissão de 
Transporte) . 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 828 a 
834/2003 - Requerimentos nos 887 a 891/2003 - Requerimento da 
Deputada Ana Maria - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Sargento Rodrigues, Célio Moreira, Carlos Pimenta e Domingos Sávio 
- 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições- Acordo de 
Líderes; decisão da Presidência - Questões de ordem - Inexistência 
de número regimental para a continuação dos trabalhos - Palavras do 
Sr. Presidente - Encerramento. 

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes -
Alberto Bejani - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fahim Sawan - Gilberto Abramo 
- lrani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José 
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia. 

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

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

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 Dalmo Ribeiro Silva, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Riva, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso, solicitando informações sobre a situação previdenciária 
dos Poderes nesse Estado, bem como o encaminhamento da 
legislação vigente sobre esse assunto. 

Da Sra. Maria Emília Rocha Mello, Secretária de Desenvolvimento 
Regional e Política Urbana, solicitando a indicação de dois 
representantes do Poder Legislativo para participarem da I 
Conferência Nacional das Cidades. 

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas (14), prestando informações relativas aos Requerimentos nos 
156/2003, do Deputado Djalma Diniz; 158, 161, 162, 164 e 171/2003, 
do Deputado Leonardo Moreira; 186 a 188/2003, do Deputado Alencar 
da Silveira Jr.; 261, 262 e 267/2003, do Deputado Gil Pereira; 
545/2003, do Deputado Célio Moreira; e 597/2003, do Deputado 
Domingos Sávio. 

Do Sr. Antônio Augusto Pereira, Presidente da Câmara Municipal de 
Muriaé, encaminhando representação da Vereadora Zélia Couri, 
aprovada por essa Casa Legislativa, em que solicita sejam rejeitadas 
as propostas que prejudiquem os servidores públicos mineiros. 

Do Sr. Waldech José de Melo, Presidente da Câmara Municipal de 
São Gonçalo do Pará, solicitando que esta Casa se negue a votar 
favoravelmente aos projetos de lei do Executivo prejudiciais aos 
servidores públicos. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Procurador-Geral de Justiça 
Adjunto Institucional do Ministério Público do Estado, encaminhando o 
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expediente alusivo ao pedido de informações para instruir o 
Procedimento Investigatório no 108/2001, em trâmite na Promotoria de 
Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público. 

Do Sr. Elias Murad, Subsecretário Antidrogas da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Esportes, solicitando a indicação de um 
membro titular e um suplente para compor o Conselho Estadual 
Antidrogas - CONEAD. 

Do Sr. José Adalberto Coelho, Juiz de Direito da Comarca de Dores 
do lndaiá, solicitando cópia das atas e dos relatórios da CPI do 
Narcotráfico, nos quais constem os depoimentos do Detetive Elcimar 
Geraldo da Silva. 

Do Sr. Sebastião Soares, Presidente da Federação Sindical das 
Autarquias e Fundações do Estado de Minas Gerais - FESAFEMG -, 
encaminhando documento em que constam dúvidas e preocupações 
dos servidores públicos sobre pontos contidos na reforma do Estado e 
solicitando que esta Casa assuma o compromisso de manter o diálogo 
com a entidade.(- À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Mauro Oliveira Dias, Diretor-Presidente da Ferrovia Centro 
Atlântica S.A., prestando esclarecimentos sobre o acidente ocorrido 
com uma composição da empresa no Município de Uberaba e 
relatando as providências tomadas. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

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° 828/2003 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Cabana de Oxossi, 

com sede no Município de Antônio Carlos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Cabana 

de Oxossi, com sede no Município de Antônio Carlos. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de junho de 2003. 
Antônio Carlos Andrada 
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Justificação: O Centro Espírita Cabana de Oxossi é uma 

sociedade civil, religiosa, assistencial e filantrópica, sem fins 
lucrativos, fundada em 25/7/88, com sede e foro na cidade de Antônio 
Carlos. 

Destacam-se entre seus objetivos, enumerados no art. 1 o de seu 
estatuto, o estudo, prática e divulgação da doutrina espírita, como 
religião, filosofia e ciência, nos moldes da codificação de umbanda, 
bem como a prática da caridade, material e espiritual, como dever de 
solidariedade e respeito ao próximo, em obediência ao princípio da 
moral cristã, sem distinção de raça, crença, nacionalidade ou classe 
social. 

A entidade, como comprova a documentação que instrui o pedido, 
preenche todos os requisitos da Lei no 12.972, de 27/7/98, para ser 
declarada de utilidade pública, uma vez que se encontra em pleno e 
regular funcionamento e cumprindo suas finalidades estatutárias e 
sociais há quase dez anos, sendo sua diretoria composta de pessoas 
idôneas e que não recebem nenhuma remuneração pelo exercício de 
seus cargos. Além disso, dispõe seu estatuto que a totalidade de sua 
renda ou receita, oriunda de fontes diversas, deve ser aplicada 
exclusivamente na ampliação do patrimônio social e na realização das 
atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas que realiza, 
gratuitamente, na cidade de Antônio Carlos. 

Em face do exposto, nada mais justo que conceder ao referido 
Centro Espírita o título declaratório ora proposto, motivo pelo qual 
espero contar com o apoio dos nobres colegas parlamentares para 
que seja acolhido este projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 829/2003 
Torna obrigatório o oferecimento de cardápios em braile nos 

restaurantes e bares do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os bares e restaurantes estabelecidos no Estado ficam 

obrigados a oferecer cardápios em braile para o atendimento dos 
portadores de deficiência visual. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
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sessenta dias a contar 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 Reuniões, 18 de junho de 2003. 
Antônio Júlio 
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Justificação: Este projeto visa obrigar bares e restaurantes a manter 
cardápios em braile para atendimento a deficientes visuais. Trata-se 
de medida necessária, uma vez que freqüentar bares e restaurantes 
não constitui apenas uma opção de lazer, mas uma necessidade da 
vida moderna, em que o hábito de tomar refeições ou fazer lanches 
fora de casa se torna cada vez mais comum. 

A oferta de cardápio em braile possibilitaria aos deficientes visuais a 
autonomia necessária no dia-a-dia, pois poderiam freqüentar tais 
ambientes sem necessidade de acompanhante. 

Para eliminar a discriminação que incide sobre a população 
economicamente ativa com deficiência visual, solicitamos aos nobres 
pares a aprovação do projeto. 

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

PROJETO DE LEI No 830/2003 
Institui o Selo Economia Solidária e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Selo Economia Solidária, que identificará os 

empreendimentos direcionados à execução de políticas públicas de 
crédito, comercialização, desenvolvimento tecnológico e formação 
adequadas às necessidades da economia solidária. 

Art. 2° - Economia popular solidária compreende o resultado da 
união de trabalhadores em empreendimentos que privilegiam a 
autogestão do trabalho, o consumo ético, a justa distribuição da 
riqueza produzida coletivamente, o respeito ao equilíbrio dos 
ecossistemas e à diversidade cultural. 

Art. 3° - Compete a colegiado, composto por representantes de 
órgãos do Governo do Estado, organizações representativas de 
economia solidária e outras entidades ou instituições afins, a 
sistematização dos processos de produção, transformação, 
certificação e comercialização dos produtos gerados pela economia 
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solidária. 

Art. 4°- Poderão integrar a comissão permanente: 
I - representantes de entidade civil ligada à defesa do consumidor; 
li- representantes de organizações não governamentais; 
111 - representantes de entidades associativas ligadas à produção, ao 

crédito popular e ao consumo final de produtos elaborados em regime 
de economia solidária; 

IV - técnico do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Parágrafo único - A comissão manterá paridade na representação 
dos órgãos públicos e da sociedade, e seus membros não perceberão 
nenhuma remuneração. 

Art. 5° - Para fins de comprovação de qualidade e procedência dos 
produtos observar-se-á: 

I - a preservação da biodiversidade dos ecossistemas naturais em 
que se insere o sistema de produção; 

li- a conservação do solo, da água e do ar; 
111 -a otimização do uso de recursos naturais; 
IV - a gestão ambiental, considerando o ciclo de vida do produto; 
V - a origem da produção. 
Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

sessenta dias. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A economia solidária, como concepção de 

desenvolvimento sustentável, deve ocupar ponto central na estratégia 
a ser desenvolvida pelo Governo Federal e pelos Estados, difundindo, 
a fim de promover as finanças solidárias, as redes de produção, 
comercialização e consumo, reconstruindo cadeias produtivas, a 
ponto de consolidar esse vigoroso instrumento como uma opção de 
desenvolvimento econom1co para o País, democratizando o 
conhecimento e a tecnologia. 

A presente proposição visa a afirmar a importância da economia 
solidária como opção estratégica para o desenvolvimento econômico 
nacional, e não apenas como geradora de trabalho e renda. De fato, o 
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movimento crescente da sociedade brasileira, marcado pelo anseio 
por mudanças, é expressão da progressiva constituição de uma nova 
fase histórica em nosso País, que pode efetivamente promover 
transformações estruturais em favor das grandes maiorias, a partir do 
atendimento de demandas imediatas e concretas. 

As organizações de economia solidária são parte dessa construção 
histórica e como tal devem ser compreendidas em seu elevado 
potencial, e não apenas como formas marginais de atender a 
demçmdas de consumo e produção. Para tanto, algumas ações 
tornam-se necessárias: em primeiro lugar, é preciso fortalecer as 
diversas formas de economia solidária praticadas no Brasil, 
particularmente em nosso Estado, em razão dos seus benefícios 
sociais e ecológicos, de sua capacidade de geração de trabalho, 
renda e promoção do bem-viver das pessoas; em segundo lugar, 
trata-se de transformar, com a lógica da economia solidária, o 
conjunto das práticas de produção, comercialização e serviço inscritas 
no universo da economia informal e que, embora não apareçam nas 
estatísticas oficiais, garantem atualmente, em condições precárias, a 
subsistência de milhões de excluídos; em terceiro lugar, transformar, 
com a lógica da economia solidária, os milhares de microempresas, 
endividadas ou em processo falimentar, que, ao fecharem suas 
portas, agravam a situação de desemprego e exclusão social. 

Ao criar o Selo de Economia Solidária, busca-se instituir um 
elemento identificador dos empreendimentos que privilegiam a 
autogestão do trabalho, a justa distribuição da riqueza produzida 
coletivamente, o consumo ético, o respeito ao equilíbrio dos 
ecossistemas e à diversidade de culturas, aspecto essencialmente 
caracterizador da mineiridade. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 831/2003 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão da matéria Educação 

Fiscal nos currículos do ensino médio das escolas estaduais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Ficam as escolas estaduais obrigadas a adotar, nos 
currículos do ensino médio, a matéria Educação Fiscal. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. _ 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2003. 
João Bittar 
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Justificação: Nosso objetivo com este projeto é conscientizar os 
alunos do ensino médio para que sejam cidadãos capazes de avaliar 
o desempenho da utilização dos tributos e conscientes da importância 
do pagamento correto dos impostos, atitudes que, em longo prazo, 
proporcionarão o aumento da arrecadação do Estado e, 
conseqüentemente, a possibilidade de atendimento às necessidades 
da população. 

Contamos com o apoio dos nobres colegas para 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. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 832/2003 
Autoriza a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias - ICMS - para a aquisição de tratores e 
implementas agrícolas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica autorizada a isenção do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS - para a aquisição de 
tratores e implementes agrícolas a serem utilizados única e 
exclusivamente na atividade agrícola no Estado de Minas Gerais. 

I - Os beneficiários da isenção de que trata o "caput" não poderão 
alienar, vender os tratores ou implementas agrícolas adquiridos na 
condição acima antes que se completem 5 (cinco) anos de sua 
aquisição. 

11 - Os tratores e implementas agrícolas adquiridos com o benefício 
desta lei deverão ser utilizados única e exclusivamente na atividade 
agrícola, sendo vedada a sua utilização para outros fins. 

111 - O não-cumprimento do que estabelece os incisos I e 11 obriga o 
beneficiário a recolher ao órgão competente o valor do imposto 
isentado, bem como os encargos - multa, juros e correção monetária -
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correspondentes. 

Art. 2° - Só poderão se beneficiar desta lei: cooperativas, 
associações e organizações sem fins lucrativos, que visam única e 
exclusivamente as atividades agrícolas no estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - Somente poderão ser adquiridos tratores e 
implementas agrícolas, com o beneficio desta lei, que forem 
produzidos no Estado de Minas Gerais. 

Art. 3° - A Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e a 
EMBRAPA-MG deverão criar um cadastro mineiro das entidades 
descritas no art. 2°, para que posam ser monitoradas e beneficiadas 
por esta lei. 

Art. 4° - Caberá ao Poder Executivo firmar convênio com o 
COTEPE-ICMS - CONFAZ, utilizando-se da Lei Complementar no 24, 
de 1975, para regulamentar e fiscalizar a execução desta lei. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Embora conte com diversas tecnologias e meios 

eficientes para o desenvolvimento de suas atividades profissionais, o 
agricultor tem grandes dificuldades em acessá-lo. Apesar das linhas 
de crédito disponíveis, o alto custo dos impostos inviabiliza sua 
aquisição. 

São de fundamental importância o trator e os implementas agrícolas 
para o agricultor, principalmente para sua subsistência e 
competitividade. O objetivo é ganhar em escala e em redução de 
custos. 

No início de um novo século, a agricultura consolida-se como uma 
grande força econômica em termos mundiais. Segundo a Aliança 
Cooperativa Internacional, no mundo, hoje, há mais de 900 milhões de 
pessoas organizadas em cooperativas, em 11 O países de todos os 
continentes. No Brasil, são 5.200 cooperativas, das quais 1.048 são 
agropecuárias. 

Responsável por uma participação de 22% no PIB do setor 
agropecuário, ou seja, movimentando R$20.000.000.000,00 por ano, 
esse segmento cooperativo é um dos mais fortes do País. Há um 
contingente superior a 1 milhão de agricultores que, ano a ano, planta, 
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colhe, armazena e comercializa sua safra sob a proteção das 
cooperativas em atividade. Só em Minas Gerais, são 167 mil 
produtores rurais, reunidos em 206 cooperativas. Existem vários 
casos com que podemos exemplificar. O Decreto no 14.278, de 1972, 
já concede esse benefício regulamentando a isenção do ICMS para 
produtos de origem nacional destinados a instalação, ampliação ou 
reequipamento de empreendimentos industriais julgados de interesse 
nacional. Existe hoje maior interesse nacional na agricultura, que 
precisa de toda a força para poder se recuperar e voltar a crescer. 

Outra categoria que já possui isenção proposta neste projeto de lei é 
a dos taxistas, porém os mesmos não produzem empregos, não 
geram receita para o Estado e não alimentam milhares de pessoas. 
Não é justo que uma atividade tão importante para o Estado como a 
agricultura esteja sobrecarregada com tantos impostos. 

Autorizando a isenção proposta neste projeto, esta Casa estará 
contribuindo, de forma significativa, para a viabilização dessa 
importante atividade, que muito tem contribuído para o crescimento 
econômico de nosso Estado. 

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

PROJETO DE LEI N° 833/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Divulgadora de Cultura do 

Estado de Minas Gerais - ADCUL TURA -, com sede no Município de 
Betim. 

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

de Cultura do Estado de Minas Gerais - ADCUL TURA -, com sede no 
Município de Betim. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de junho de 2003. 
Pinduca Ferreira 
Justificação: A Associação Divulgadora de Cultura do Estado de 

Minas Gerais - ADCUL TURA - é uma entidade beneficente e sem fins 
lucrativos, e esta proposição visa a declará-la de utilidade pública. Sua 
finalidade precípua é a integração e a melhoria da qualidade de vida e 
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de trabalho de todos os artistas divulgadores de cultura no Estado. 

Pelos serviços prestados e por cumprir a entidade os requisitos 
legais para ser declarada de utilidade pública, esperamos a anuência 
dos nobres colegas à concessão do pretendido título declaratório. 

- 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° 83412003 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Bom Jesus, com 

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

Bom Jesus, com sede no Município de Betim. 
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. 
Pinduca Ferreira 
Justificação: A Creche Comunitária Bom Jesus é uma entidade 

beneficente e sem fins lucrativos, e esta proposição visa a declará-la 
de utilidade pública. Sua finalidade precípua é dar assistência a 
crianças carentes de até 6 anos, cujos pais residam no Bairro 
Universal, em _ Betim, proporcionando-lhes educação, apoio 
pedagógico e atividades de lazer. 

As suas iniciativas são executadas com base nos princípios da ética 
e da cidadania, pois objetivam garantir aos assistidos o direito de 
crescer e de se desenvolverem em um ambiente saudável, o mais 
próximo possível de uma família bem estruturada e harmônica. 

Pelos serviços prestados e por cumprir a entidade os requisitos 
legais para ser declarada de utilidade pública, esperamos a anuência 
dos nobres colegas à concessão do pretendido título declaratório. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
No 88712003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado 

voto de congratulações com o Município de Brasilândia de Minas pelo 
51° aniversário de emancipação político-administrativa. (-À Comissão 
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de Assuntos Municipais.) 

No 888/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o CESEC Padre Mário 
Pennock pelo 25° aniversário de criação e pela realização da VI Feira 
do Conhecimento. (-À Comissão de Educação.) 

No 889/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Planejamento e Gestão com vistas 
ao enquadramento legal dos servidores designados do Estado 
preliminarmente afastados devido à aposentadoria por invalidez. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

N° 890/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Chefe do Estado-Maior da PMMG com vistas a 
que envie a este Legislativo cópia da sindicância ou do inquérito 
policial militar contra o Cel. PM Sérgio Luiz Marques, Comandante da 
10a RPM. 

N° 891/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil do Estado com vistas a que 
envie a esta Casa cópia do processo administrativo ou do inquérito 
policial aberto contra o Delegado Geraldo Magela de Carvalho e 
outros policiais, da Delegacia Regional de Segurança Pública de 
Teófilo Otôni. 

Da Deputada Ana Maria, solicitando seja realizado fórum técnico no 
Município de Montes Claros com vistas a que sejam apresentados 
programas e discutidas propostas que visem ao desenvolvimento dos 
vales do Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e do Norte de Minas. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, público e telespectadores da TV Assembléia, hoje tivemos 
oportunidade de levar a Comissão de Segurança Pública ao Barreiro, 
na Região Oeste. 

A Diretora da EE São Paulo da Cruz, Lílian, cedeu-nos o auditório, 
lotado, para a reunião. Essa reunião rendeu bons frutos, pois a 
Comissão teve, mais uma vez, a oportunidade de estar próxima da 
população, do cidadão, do comerciante, daquele que recebe a 
prestação do serviço de segurança pública do Estado. 
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Ouvi, juntamente com o Deputado Célio Moreira, relatos de mais 

de 25 pessoas, que se revezavam, falando dos pontos necessários 
para que a região tenha melhor segurança pública. 

Ao longo dos depoimentos, entendemos e propusemos, a 
requerimento do Deputado Célio Moreira, a instalação, naquela 
região, não apenas de uma Companhia da PM, mas a criação de 
batalhão e a estruturação da Seccional do Barreiro. 

O Barreiro possui aproximadamente 350 mil habitantes. A 36a 
Delegacia, a única da região, conta com o Delegado Sebastião e 35 
policiais e faz toda a cobertura da região. A Delegacia não funciona 
após as 18 horas. Não há plantão, com a presença do Delegado, de 
Detetives e de Inspetores, para que recebam as ocorrências policiais. 
Explico para entenderem o transtorno que isso causa. 

Em situação semelhante se encontra lbirité. Estivemos lá a pedido 
do Deputado Dinis Pinheiro. Quando o plantão da Delegacia não 
funciona, os PMs que patrulham a região, das 18 às 8 horas do dia 
seguinte - também nos finais de semana -, deslocam-se do Barreiro 
para o Alípio de Melo, caso precisem encerrar ocorrência policial de 
imediato ou conduzir algum cidadão que cometeu delito. O mesmo 
acontece em lbirité, de onde os policiais deslocam-se para a 
Seccional de Betim. 

Esses são os pontos detectados na audiência pública. Não 
admitiremos duas ou três viaturas empenhadas em ocorrências 
policiais deslocando-se do Barreiro para o Alípio de Melo. A Seccional 
Oeste responde pelo Barreiro, que, com 350 mil habitantes, fica o 
policiamento ostensivo e preventivo militar. Isso é gravíssimo. A 
audiência com os Deputados Rogério Correia, Dinis Pinheiro e Célio 
Moreira em lbirité retratou os mesmos problemas. Quanto a lbirité, as 
viaturas encerram ocorrência de plantão em Betim, perdendo no 
mínimo 3 horas. 

O Marcelo Aleixo, Comandante do 5° BPM, informou-nos que as 
viaturas, ao chegarem em Betim, ainda aguardam o recebimento da 
Polícia Civil, que tem corpo de efetivos reduzido, como a PM. A 11a e 
a 12a Cia. dispõem de cerca de 300 PMs para uma região de 350 mil 
habitantes. Além disso, há policiais afastados devido à licença médica 
e, num turno, 60 para protegerem 350 mil habitantes. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Acompanho seu 
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pronunciamento, e me alegra o trabalho significativo que realiza na 
Comissão de Segurança Pública. V. Exa. teve a oportunidade de 
escutar as aflições da comunidade de lbirité e do Barreiro. Em Juiz de 
Fora existem 1.600 policiais militares para 500 mil habitantes; em 
lbirité, 60 para 150 mil habitantes; em Ribeirão das Neves, 200 para 
350 mil. Portanto, não entendo o método de distribuição implantado 
pelo Comandante-Geral da PM, que não tem noção de segurança. Ao 
ser procurado, diz que espera a realização de concurso, o Governador 
fazer isso e aquilo. Entretanto tem condição de fazer a redistribuição 
dos policiais, que há muito suplico. Quero que V. Exa. me ajude. 

O Deputado Sargento Rodrigues* - Obrigado, Deputado. A situação 
de lbirité e, especialmente, de Ribeirão das Neves é lastimável em 
relação à proporção entre número de habitantes e número de policiais. 
Deve-se solucionar essa situação para que tenhamos reforço do 
efetivo das Polícias Militar e Civil. 

Houve encaminhamento do requerimento do Deputado Célio Moreira 
ao Chefe da Polícia Civil, Delegado Otto Teixeira Filho, para se 
instalar plantão imediato, urgente, na 36a Delegacia Seccional do 
Barreiro. É preciso que ela funcione 24 horas por dia para receber os 
presos, deslocados pela PM para o Bairro Alípio de Melo, região 
Noroeste da Capital. A Seccional deve possuir Delegado de plantão, 
respondendo pelo período noturno, com equipe de Escrivães, 
Detetives e Inspetores, para que a PM tenha facilidade no 
encerramento de ocorrência e capacidade maior para responder as 
chamadas da população, ou seja, do cidadão que liga 190. 

Por isso, desde a legislatura passada, lutamos pela integração do 
aparelho policial. Isso é fundamental para administrar os recursos 
humanos e a escassez de recursos da polícia. 

Trago ao conhecimento do Governador, do Delegado Otto Teixeira 
Filho, do Chefe da Polícia Civil e do Cel. Álvaro Nicolau, Comandante-
Geral da Polícia Militar, o depoimento e o clamor do Sr. Carlos 
Eduardo, proprietário da Padaria Pão e Forno, no Barreiro. Hoje, de 
manhã, em audiência naquele bairro, esse cidadão disse que a sua 
padaria já foi assaltada 40 vezes. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira. 
O Deputado Célio Moreira e eu disponibilizamos a assessoria 

jurídica para que ele, com a farta documentação de que dispõe, 
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Digo ao Governador, ao Chefe da Polícia Civil, ao Comandante-
Geral da Polícia Militar e ao Desembargador Lúcio Urbano, que 
precisamos ter carinho especial para com essa região. Ninguém pode 
conviver com efetivo tão inexpressivo para auxiliar a enorme 
população do Barreiro. Na audiência, havia cerca de 400 pessoas, 
incluindo o Sr. Carlos Eduardo. O Deputado Célio Moreira e eu 
comprometemo-nos com a população a, nesta tarde, ocupar a tribuna 
para que a voz desse senhor chegasse aos ouvidos do Governador. 
Somos os seus legítimos porta-vozes e externamos a preocupação de 
um cidadão assaltado 40 vezes. É preciso mudar esse quadro. 

Espero, Governador Aécio Neves, que o Projeto de Lei no 782/2003, 
que trata da criação da Guarda Penitenciária, seja votado e aprovado 
por esta Casa o mais rápido possível. Dessa forma, poderemos 
retornar às ruas os policiais civis que cuidam dos presos e os PMs da 
guarda externa de cadeias públicas e penitenciárias. Assim, eles 
reforçarão o policiamento ostensivo e o de investigação. 

A população deve ter noção do que isso representa. Possuímos 
2.300 policiais, de Soldado a Capitão, envolvidos na guarda externa 
de cadeias públicas e penitenciárias. 

Temos cerca de 1.700 policiais civis, de Detetive a Delegado, como 
Carcereiros, tomando conta de presos. É o caso do CERESP de Juiz 
de Fora, onde vimos um Delegado completamente desmotivado 
porque tomava conta de 520 presos. Portanto, é muito urgente a 
aprovação desse projeto que cria a guarda penitenciária e que o 
Governador faça com que se realize esse concurso público o mais 
rápido possível. Estão sendo criadas cinco mil vagas para o cargo de 
Agente Penitenciário. É mais do que necessário que venham 
substituir, imediatamente, a Polícia Civil e a Militar. 

No município que o Deputado lrani Barbosa representa temos quatro 
penitenciárias. Sessenta por cento do efetivo de toda a companhia, 2a 
Cia. Independente de Ribeirão das Neves está tomando conta de 
presos na guarda externa das penitenciárias. Imaginem o reforço de 
policiamento que teríamos naquela cidade e região, apenas com a 
retirada dos policiais militares e civis que tomam conta de presos. 

Tivemos oportunidade de levar a Assembléia ao Barreiro e, com a 

-
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Comissão de Segurança Pública, ouvir ó clamor dos cidadãos. 
Estamos nesta tribuna para dizer ao Governador que a situação é 
grave, e é necessária uma resposta urgente, para que possamos 
socorrer nossos cidadãos. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Deputado Célio Moreira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, imprensa, pessoas que nos vêem pela TV Assembléia, 
quero completar a fala do Deputado Sargento Rodrigues, Presidente 
da Comissão de Segurança Pública, no que diz respeito à audiência 
pública realizada no Barreiro, no auditório do Colégio São Paulo da 
Cruz, com a presença maciça de lideranças comunitárias, Diretoras de 
colégios, representantes de igrejas, comerciantes e comerciários, 
pessoas deprimidas e angustiadas pela falta de segurança que grassa 
no bairro. 

Registro que solicitei ao Presidente da Comissão que encaminhasse 
ofício ao Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres, que jurou 
cumprir nosso Regimento Interno. 

Não é a primeira vez que participo de audiências públicas nesta 
Assembléia e em outras localidades. Parabenizo as comissões por 
irem ao encontro da comunidade, para ouvir o clamor, a voz rouca do 
povo. 

Infelizmente, não tivemos a presença do Secretário de Defesa 
Social, Desembargador Lúcio Urbano, que nem sequer mandou um 
representante, não tivemos a presença do Comandante-Geral da 
Polícia Militar, Cel. Álvaro Nicolau, nem do Chefe de Polícia, Dr. Otto, 
que também não mandou representante. 

Ali esteve o Delegado Sebastião, da 36a Seccional, que 
desempenha excelente trabalho na região e também o Comandante 
do 5° Batalhão Ten.-Cel. Marcelo. 

Queremos que o art. 100 e seus incisos VIl e VIII do Regimento 
Interno sejam cumpridos, sob pena de aplicação das penalidades do 
art. 305. As audiências públicas não podem ser tratadas com descaso 
pelo Governo, que não mandou autoridade competente com poderes 
de decidir. Então, para a próxima solicito que essas autoridades sejam 
convocadas. Caso não cumpram o prazo regimental, que se apliquem 
as penalidades. 

Hoje, as lideranças na audiência pública estavam decepcionadas e 
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frustradas. Apresentamos requerimento para que sejam enviadas 
as notas taquigráficas e a fita da TV Assembléia ao Governador, ao 
Chefe de Polícia, ao Comandante-Geral da PM e ao Secretário Lúcio 
Urbano, mostrando a indignação da comunidade pela falta de 
segurança no Barreiro. 

O Barreiro tem a 36a Seccional, que, a partir das 18 horas, quando 
coloca uma viatura de empenho, precisa sair do Barreiro e ir para o 
Alípio de Melo registrar uma ocorrência. Foi dito pelo Ten.-Cel. que, 
na 11 a e na 12a Cia., há aproximadamente 300 homens. Não é 
verdade. Duvido que chegue a 180, contando com férias, atestados 
médicos e afastamentos. Como disse o Deputado, o Barreiro tem uma 
população quase igual à de Juiz de Fora e três BPMs. No entanto, 
com quase 400 mil habitantes, tem duas companhias que não têm as 
mínimas condições, não têm recursos humanos nem viaturas para 
enfrentar o crime organizado. 

Convidamos também a Polícia Federal para esta audiência pública. 
Na região, o tráfico é alarmante. Há bandidos que cobram de 
comerciantes para fazer segurança. Quem não paga tem os seus 
estabelecimentos assaltados e saqueados por marginais. A PF 
também não mandou um representante. 

Como representante legítimo da comunidade, estive com o 
Governador, com o Secretário Lúcio Urbano, o Dr. Otto e o 
Comandante da PM para tratar desse assunto. Fiz também uma 
solicitação ao Líder do Governo, pedindo que se empenhasse para 
que essas autoridades estivessem na audiência pública, a primeira 
realizada na região. Seria um marco histórico para a região, mas nem 
sequer mandaram um ofício justificando a ausência. 

Somos da base do Governo - e ontem relatamos isso ao Líder do 
Governo -, no entanto, o Governo dá atenção à Oposição. 

Não admitiremos esse tratamento por parte do Governador Aécio 
Neves, do Dr. Otto, do Comandante da PMMG. Os parlamentares, 
assim como a região do Barreiro, exigem respeito por parte do 
Executivo, que está dando chances apenas à Oposição. A Situação 
não tem vez neste Governo. Portanto, a partir de agora, pontuaremos 
o descaso do Governo no que diz respeito à segurança pública não só 
de Belo Horizonte, mas de todo o Estado, especialmente do Barreiro. 

Apenas para concluir, recebemos várias reclamações contra a 
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CEMIG. Há um viaduto na reg1ao que está há três meses sem 
iluminação. Nesse caso, estão empurrando com a barriga, de um lado 
para o outro, envolvendo as Prefeituras de Contagem e de Belo 
Horizonte e a CEMIG, que não bate as asinhas nem acende uma 
lâmpada. Encontra-se aí a razão de todo esse vandalismo. Toda a 
fiação foi roubada, e a CEMIG, que recebe para solucionar esse tipo 
de problema, nada faz. Já poderia ter feito a reposição da fiação, o 
que teria proporcionado segurança aos moradores. 

Apresentamos requerimento solicitando ao Governo providenciar a 
troca da iluminação de mercúrio por vapor de sódio, a fim de 
proporcionar maior iluminação e segurança à região. 

Portanto, Deputados lrani Barbosa, Doutor Ronaldo e Pastor 
George, manifesto indignação pelo descaso do Governo em não 
atender ao apelo da comunidade do Barreiro, fiel e co-responsável 
pela eleição de muitos Deputados e do Governador. Essa comunidade 
vem promovendo com os empresários da região jantares, cafés e 
bingos, a fim de adquirir recursos para a compra de viaturas, coletes e 
armamentos para a Polícia, o que é dever do Estado, e não da 
comunidade, que paga os seus impostos corretamente. 

Também no Bairro Santa Inês, a comunidade tenta comprar moto e 
viatura para colocar as Polícias Militar e Civil nas ruas, por não 
agüentarem mais tanto vandalismo e insegurança na região e o 
Governo não tomar providência. Reuniões são feitas, uma atrás da 
outra, e o Ten. Marcelo falou da necessidade de parceria com a 
comunidade. Porém, ela está cansada de participar das reuniões e de 
ajudar. Quer ação imediata. 

Podemos destacar também o caso de um cidadão que emprega 34 
pessoas e apresentou várias ocorrências policiais, por ter sido uma de 
suas padarias, a Forno e Pão, assaltada 40 vezes, e uma outra, 15 
vezes, ou seja, foram 55 assaltos. O marginal foi identificado entrando 
em sua padaria com uma sacola e um revólver 38 na cintura, abrindo 
as geladeiras para pegar "pizzas" e, depois, saindo. Só falta perguntar 
de qual "pizza" não gosta. Todos vêem isso. Não é possível as 
autoridades não fazerem nada. 

Não cobro do Delegado Sebastião da 35a, nem dos Majores da 11 a e 
da 12a, que têm-se empenhado e sacrificado no combate ao crime 
organizado, portando apenas revólveres calibre 38 ou 42, enquanto o 
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crime está armado com pistolas automáticás 380. Além disso, não 
há viaturas. 

Registro nosso repúdio, nossa insatisfação e indignação com 
aqueles que têm o poder de decidir e de mandar fazer, e não fazem. 

A região do Barreiro, se fosse emancipada, seria a sétima ou oitava 
cidade do Estado. Entretanto, o Prefeito Fernando Pimentel vai lá 
apenas para dar tapinhas nas costas dos outros e falar de várias 
parcerias, enquanto, na prática, não realiza coisa alguma. Trinta e 
cinco por cento do orçamento do Governo é tirado dessa região, por 
meio dos impostos pagos diariamente, e, por isso, queremos 
providências, as quais cobraremos. Exigimos a implantação da 36a 
Seccional, com plantão 24 horas, para atender à comunidade. 

Hoje, a população já está desistindo de chamar a polícia, alegando 
que ela não vem e que, quando vem, não toma providência alguma. 
As cadeias estão abarrotadas e sob pressão, como um barril de 
pólvora. Os policiais civis e militares estão tomando conta de presos, o 
que não é sua função. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte)* - Deputado Célio Moreira, 
concordo com V. Exa., mas não culparia, em um primeiro momento, o 
Governador Aécio Neves, já que tem assessores para levar-lhe 
informações fidedignas sobre o que acontece no Estado. Infelizmente, 
tanto nesta Casa como em sua assessoria direta, ele cercou-se de 
bajuladores que, em troca de afirmarem que tudo está sob controle, 
obtêm cargos para si, em vez de resolverem os problemas da 
comunidade e de Deputados que anseiam por algum tipo de trabalho, 
como V. Exa. 

Já ressaltei aqui que o problema não é a falta de dinheiro. Basta 
fazerem a concorrência dos ônibus, que são mais de 8.500 em Minas 
Gerais. Além disso, é necessário regulamentar o funcionamento das 
maquininhas caça-níqueis, que servem apenas para dar propina para 
Promotores e para uma série de pessoas. 

Para comprar equipamentos para a polícia e construir delegacias, 
alega-se que não há dinheiro, mas, ontem, chegou-nos a informação 
de que, na terra do Governador e. do Deputado Sidinho do Ferrotaco, 
foi retirado dinheiro da CEMIG- cerca de R$1 00.000,00 -, para formar 
a Associação Comercial de São João del-Rei. Queríamos dar mais 
essa informação ao Governador, pois estão sempre alegando que não 
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há dinheiro para a polícia, para a saúde, etc. 

Cinco por cento do faturamento bruto da CEMIG deveriam ser 
aplicados em obras sociais dentro do Estado, mas esse valor tem sido 
aplicado em obras de sacanagem para uma meia dúzia de 
apaniguados do Presidente dessa instituição. Muito obrigado. 

O Deputado Célio Moreira* - Obrigado, Deputado. 
Para encerrar, quero denunciar o absurdo que aconteceu em uma 

padaria próxima à do cidadão Carlos Eduardo: os marginais lá 
entraram e pediram à funcionária para pesar a maconha a ser 
vendida. Ela recusou-se, e disseram-lhe para deixar o emprego; 
senão, iriam pegá-la. 

A situação da região é essa, e já levamos, várias vezes, esses fatos 
ao conhecimento da polícia. Sendo assim, estaremos aqui sempre, 
até que o Governo tome providências e a comunidade do Barreiro, 
que está presa em casa, possa realmente ir e vir com segurança. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta*- Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Perdemos o 

raciocínio quando vemos um companheiro, da tribuna, expor 
problemas e colocar a culpa no Governo. O Deputado Célio Moreira 
tem de lembrar que o maior culpado em relação à questão da 
segurança pública é o ex-Governador Itamar Franco. O Governador 
Aécio Neves tem tentado resolver o problema. Esta Casa precisa 
identificar os focos do Estado. O ex-Governador deixou Minas Gerais 
em estado de calamidade- V. Exa. e os Deputados que aqui estavam 
são testemunhas disso - e depois foi para a Itália. Está na hora de 
esta Casa começar a cobrar do ex-Governador a sua 
responsabilidade nesse caso, pois ficou quatro anos transformando o 
Estado em um caos, principalmente na área da segurança pública. 
Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Na segunda parte do meu 
pronunciamento retornarei a esse tema, dando continuidade ao que 
venho fazendo há mais tempo. 

Nesta semana tive a honra de receber em meu gabinete os 
funcionários da COPASA de Montes Claros. Essas pessoas, todas 
conhecidas, ao longo dos anos têm construído o bom nome da 
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COPASA em Montes Claros e no Norte de Minas, já que é uma 
regional. Em um processo de greve iniciada no último dia 1 O, esses 
funcionários apresentaram-se à beira de um colapso devido à situação 
e à falta de comunicação com a diretoria. 

A forma mais justa de se fazer a reposição salarial, para evitar que o 
funcionário venha a ter perdas em seu salário, é, no mínimo, repor o 
salário de acordo com a inflação. Os funcionários da COPASA, em 
especial os de Montes Claros, estão apresentando uma lista de 
reivindicações, aguardando que a direção, na pessoa do Presidente 
Mauro Ricardo, possa iniciar um processo de negociação. 

De maio de 2002 a maio de 2003, essa categoria de funcionários, 
que presta um grande serviço ao Estado, teve uma perda salarial de 
19,36%. Ao mesmo tempo, a COPASA reajustou as suas tarifas na 
ordem de 36%, basicamente quase o dobro da perda salarial do 
funcionalismo. 

E os funcionários relatam alguns pontos que precisam fazer parte da 
lista de negociação com a direção da COPASA. São várias as 
reivindicações: "ticket" alimentação, "ticket" refeição, cesta básica e 
benefícios pagos às pessoas afastadas, refeições nas viagens -
muitos funcionários são obrigados a viajar pelo Norte de Minas -, 
auxílio-funeral, capacitação, auxílio-educação, auxílio-creche. 

Quero hipotecar irrestrita solidariedade aos funcionários da 
COPASA, de maneira especial aos de Montes Claros e do Norte de 
Minas. Reportaremos essa manifestação, o sentimento que tomou 
conta do funcionalismo, ao Governador Aécio Neves. Nós, da 
Bancada do PDT - eu e os Deputados Doutor Ronaldo, Sebastião 
Helvécio, Alencar da Silveira Jr. e Sargento Rodrigues 
comprometemo-nos com o funcionalismo da COPASA a promover o 
diálogo entre a classe e a direção da COPASA. Trata-se de empresa 
com trabalho de excelência e qualidade, e encontra-se nesse patamar 
graças à abnegação, ao empenho e ao trabalho duro do 
funcionalismo. São mais de 11 mil funcionários que esperam a 
oportunidade de negociar com a Presidência, a Diretoria da COPASA. 

Falo como Deputado de Montes Claros, do Norte de Minas, e em 
nome de meu partido, que, aliás, tem linha pragmática, partidária, de 
ação e conduta. Uma das principais linhas de ação e conduta do PDT 
é a do apoio claro e objetivo ao funcionalismo público estadual. Da 
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mesma forma que, em Brasília, já fazendo parte da base, rompeu 
com o Governo Federal, por não aceitar a taxação de 11% dos 
inativos, além de reivindicações das quais não abre mão,_ o PDT de 
Minas Gerais também adotará linha de conduta e de ação. E uma das 
principais metas é a defesa dos direitos adquiridos pelo funcionalismo 
público estadual. Reportamo-nos aos funcionários da COPASA de 
Minas Gerais, especialmente aos do Norte de Minas. 

Hoje, pela manhã, assistimos a uma reunião histórica, ocorrida na 
Comissão de Direitos Humanos, quando estiveram presentes vários 
Deputados. A Comissão, acatando solicitação de pessoas da 
sociedade, reuniu-se e constatou verdadeira aberração por parte de 
autoridades policiais civis e militares deste Estado, que fugiram da 
conduta ética e moral, não condizente com a linha de atuação dessas 
corporações. Esses policiais foram denunciados por constituírem 
verdadeiro cartel de exploração de pessoas ligadas à prostituição e ao 
tráfico de drogas no hipercentro de Belo Horizonte. 

Mulheres estiveram presentes e, embora ocultando suas faces e 
disfarçando suas vozes, denunciaram verdadeiros abusos cometidos 
por policiais militares e civis, o que foi amplamente divulgado pela 
grande imprensa mineira. 

Cito esse fato negativo para poder fazer aqui uma defesa da grande 
maioria, graças a Deus, dos policiais civis e militares de nosso Estado, 
que cumprem suas obrigações. São homens e mulheres dignos, 
honestos, que trabalham, muitas vezes, arriscando suas vidas para 
trazerem segurança ao povo de Minas Gerais. 

Quem assistiu à reunião da Comissão de Direitos Humanos, quem 
ouviu os comentários da imprensa, da televisão, das rádios e, 
certamente, amanhã, dos jornais, pode ter a impressão de que a 
Polícia Civil e a Polícia Militar de Minas Gerais são uma podridão só. 
Isso não é verdade. Observamos que, com todas as dificuldades aqui 
relatadas por Deputados que me antecederam, nas nossas Polícias 
Militar e Civil, o Comando, os praças, os detetives, os Delegados, a 
grande maioria são pessoas que cumprem suas obrigações. 

Toda semana vemos notícia de que policial foi morto ou baleado. 
Neste momento, quero tentar desfazer essa imagem negativa. Se 
existem policiais corruptos, envolvidos com a prostituição, com o 
tráfico de drogas, certamente existem muitos outros que arriscam 
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suas vidas, embora percebendo salários indignos, e que não se 
afastam do dever e do direito de proteger nossas famílias. 

Graças a Deus, estamos vivendo este novo momento em nosso 
País, em que o Brasil está sendo passado a limpo na política, na 
economia, em todas as suas facetas de atuação, e também na 
segurança pública. 

Acreditamos que a Chefia da Polícia Civil e o Comando da Polícia 
Militar, nas mãos do Governador Aécio Neves, do Secretário Lúcio 
Urbano, do Delegado Otto e do Comandante da Polícia Militar de 
Minas Gerais, farão com que esses maus policiais sejam excluídos 
das suas corporações e julgados, de acordo com os crimes que 
cometeram. 

É bem verdade que temos déficit, que faltam policiais, 
equipamentos, armamentos, coletes, veículos, combustível. Mas não 
faltam, sem dúvida alguma, a coragem e a dignidade do policial civil e 
do policial militar do Estado de Minas Gerais. 

Observamos, e sou um dos Deputados que tem denunciado isso 
aqui, o que tem acontecido em Belo Horizonte, em Montes Claros, 
principalmente no interior deste Estado. Temos cobrado uma ação do 
Governador Aécio Neves, que declarou - e certamente tem - o 
compromisso de fazer investimentos importantes nas nossas Polícias 
Civil e Militar. 

Por isso, povo de Minas Gerais, quando houver fatos negativos, 
envolvendo policiais civis e militares, é importante que vocês, 
cidadãos, tenham certeza de que há pessoas sérias, pais 
responsáveis, entre os homens e mulheres que fazem a segurança 
das nossas ruas e cidades. A grande maioria são homens dignos que 
merecem o apoio da classe política e do povo de Minas Gerais. 
Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio. 
O Deputado Domingos Sávio - Gostaria de registrar nosso empenho 

na audiência mista das Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para que déssemos 
encaminhamento e houvesse a aprovação do projeto de lei de autoria 
do Tribunal de Justiça do Estado, que estabelece a criação de alguns 
cargos e a viabilização orçamentária, para dotar o Tribunal de Alçada 
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de Minas Gerais de instrumentos necessários, recursos humanos e 
financeiros, para que possa, de forma eficaz, fazer com que haja 
justiça em nosso Estado. 

Essa etapa vencida agiliza o processo. Esperamos que em breve 
ocorra a aprovação deste projeto no Plenário desta Casa. As 
limitações de natureza orçamentária e em especial de recursos 
humanos para o Poder Judiciário são fatores extremamente limitantes 
e perversos e fazem com que a justiça não seja plena no Estado e no 
País. 

Esta Casa deve evitar qualquer abuso de gastos, mas deve procurar 
dotar esse Poder das condições necessárias, para que exerça 
plenamente sua função. É inadmissível que continue havendo 
milhares de processos parados, sem julgamento, com enormes 
prejuízos para os cidadãos e, principalmente, contribuindo para que a 
impunidade permaneça no País. 

Na próxima segunda-feira, estaremos em Divinópolis numa 
audiência pública com lideranças da comunidade, o Judiciário e o 
Legislativo local, discutindo a situação daquela comarca. Há um fórum 
obsoleto, apesar de construído há menos de duas décadas. Não tem 
condição de atender às demandas do Poder Judiciário, primeiro, por 
falta de planejamento adequado na época da construção e, segundo, 
porque a região Centro-Oeste mineira cresceu. A justiça precisa ser 
melhor executada ali. Além das instalações inadequadas do fórum, 
sofremos pela necessidade de implantação de novas varas no 
Tribunal de Justiça e de varas federais, que são ainda uma lacuna na 
maior parte do Estado. 

Sr. Presidente, faremos um registro preliminar - depois buscaremos 
discussão mais profunda com os companheiros conhecedores desse 
assunto, especialmente o Deputado Sargento Rodrigues, por quem 
temos enorme respeito - sobre uma situação que julgamos por bem e 
por justiça comunicar a esta Casa. 

Num passado recente, esta Assembléia recebeu várias denúncias 
contra o Cel. José Humberto de Oliveira, que, se sentindo 
constrangido em função de inúmeras acusações anônimas, requereu 
ao Comando-Geral da PM que as apurasse, solicitando que o caso 
fosse submetido a uma sindicância interna. A portaria foi expedida 
pelo Estado-Maior da PM, em fevereiro deste ano. Durante as 
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apurações feitas na região comandada pelo Cel. José Humberto 
não foram comprovadas as afirmações citadas na carta anônima, a. 
existência do cometimento de transgressões disciplinares nem a. 
prática de crimes militares ou comuns. 

Não quero fazer qualquer tipo de julgamento. Mas é preciso que se 
faça justiça. Como devemos ter absoluta transparência, fiz questão de 
trazer esse documento ao conhecimento público, a fim de que fique 
esclarecida a situação envolvendo o Cel. José Humberto, de quem 
recebi informações relevantes não só quanto à sua pessoa, mas 
também acerca da sua trajetória profissional. Não sou homem de 
fazer julgamento sobre o que não conheço, mas não me omito diante 
de qualquer situação, por mais conflituosa que possa parecer. Nesta. 
Casa, trabalhamos com as leis e com a fiscalização. Não somos 
Juízes, não podemos fazer acusações e iulgamentos precipitados sem 
respeitar o pleno direito de defesa e o entendimento entre as partes. 

O Deputado Célio Moreira (em aparte)*- Deputado Domingos Sávio, 
parabenizo-o por seu pronunciamento. Conheço o Cel. José Humberto 
desde a sua infância. É um homem de bem e competente. Elogio a. 
sua atitude em submeter-se a essas apurações, para que seja 
constatada a lisura e transparência com que desempenha suas 
atividades. É um excelente profissional. Não vejo nada que possa 
macular o seu trabalho, porque é um homem de respeito. Por isso, foi 
provado que não consta nada que possa manchar a sua honra. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)*- Há pouco, disse a V. 
Exa. que não penso dessa forma em relação ao Cel. Humberto. Não é 
assim que toda a 6a Região, dos soldados aos Tenentes-Coronéis, 
pensa sobre ele. Além de carrasco e desumano, persegue oficiais de 
qualquer escalão, inclusive o Ten.-Coronel, seu subordinado. Tenho a 
certeza de que, se essa denúncia não fosse apurada pelo Corregedor, 
Cel. Cláudio Lélis, teríamos obtido resultado consistente, assim como 
ocorreu no caso do Cel. Severo. Infelizmente, há corporativismo, 
assim como ocorre nesta Assembléia. Algumas questões internas 
devem ser levadas para a Comissão de Ética e tomadas as devidas 
providências. E na cúpula dos Coronéis também impera essa doutrina. 
Essa sindicância não deu em nada por causa do corporativismo. As 
denúncias são consistentes. Se as pessoas indicadas no dossiê forem 
ouvidas, os relatos servirão, até mesmo para instauração de CPI. 
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Convidamos, ontem, o Coronel-Corregedor Cláudio Lélis para 

participar da reunião da Comissão de Segurança Pública, e ele nem 
sequer apareceu para tratar de denúncia envolvendo policiais. 

Este Deputado denunciou o Cel. Severo Augusto da Silva Neto, que 
determinou a liberação de menor que portava papelote de cocaína na 
porta do DI. Mandou rasgar a ocorrência e liberou o cidadão, filho do 
Coronel do Exército, Bovolin, que ligou para o Cel. Severo. Só foi 
denunciado porque fui várias vezes à Procuradoria-Geral de Justiça 
com o Procurador Epaminondas Fulgêncio. O caso foi ao Tribunal, 
mas, infelizmente, esse órgão, composto na sua maioria absoluta de 
Coronéis, absolveu o Cel. Severo. Essa prática é antiga. Conheço-a 
bem, haja visto que permaneci na Corporação por 15 anos. 

Enviei requerimentos ao Governador e ao Comandante-Geral e não 
houve abertura de processo contra o acusado. De fato, existe 
corporativismo explícito, como acontece aqui, na Magistratura e no 
Ministério Público. Obrigado. 

O Deputado Domingos Sávio - V. Exa. sabe o respeito que tenho por 
sua luta em defesa da PM e da segurança. É com esse espírito que 
este Deputado se manifesta. Nesta Casa, devemos ter 
comportamento acima das corporações. Sou, de fato, cooperativista. 
Confundem cooperar e ser solidário com atitudes corporativas e 
egoístas, que só enxergam interesses de um grupo específico. A 
sociedade deve ser respeitada. 

Faço meu pronunciamento com o objetivo de defender a justiça. Se 
um cidadão é acusado, pode pedir investigação dentro da estrutura 
legal - e nesse caso a acusação foi anônima. Se essa investigação 
não encontrar indicativos de culpa, não é justa a omissão de 
informação. 

V. Exa. faz colocações extremamente preocupantes, que 
necessitam de revisão. Não comungo com o corporativismo existente 
nesta Assembléia. Se existe acusação contra Deputado, esta deve ser 
apurada, e as punições devidamente empregadas. Que credibilidade 
teremos para legislar e falar em nome do povo mineiro se 
escondermos irregularidades? A Comissão de Ética foi instaurada 
recentemente e acredito que será séria e trabalhará de verdade. 

Desafio quem coloque minha declaração em cheque. É inadmissível 
que um Coronel da Polícia seja visto como mero ente corporativo. 
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Além dos princípios filosóficos e da defesa do interesse social, a 
PM se sustenta sobre os pilares da disciplina e hierarquia. Essas duas 
situações não podem ser confundidas com corporativismo para 
esconder irregularidades. Não é apenas o Estado-Maior da PM que 
pode investigar atitude de carrasco, pois essa expressão pressupõe 
alguém que impõe uma força ou vontade própria de forma criminosa. 
O Ministério Público pode investigar, o caso deve ser objeto de CPI 
nesta Casa, mas com provas, não com anonimato ou meras 
acusações. 

Reitero que os dados concretos que me foram enviados, indicam 
que, nesse caso específico, não restou comprovação de culpabilidade, 
e que devemos primar pela investigação profunda de qualquer fato 
antes de denunciar. 

* - Sem revisão do orador. 
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. 

ACORDO DE LÍDERES 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos 

membros do Colégio de Líderes, deliberam que será de dez dias o 
prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei no 723/2003, 
do Governador do Estado, que dispõe sobre as despesas do Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -
com os prestadores de serviços de assistência à saúde e dá outras 
providências. 

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2003. 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 18 de junho de 2003. 
Rêmolo Aloise, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 
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Questões de Ordem' 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, vou ler 
requerimento que irei apresentar (- Lê:) "Requerimento solicitando, 
com fulcro no § 2° do art. 173 do Regimento Interno, que a Proposta 
de Emenda à Constituição no 48/2003, do Governador do Estado, seja 
anexada à Proposta de Emenda à Constituição no 9/2003, por 
guardarem identidade entre si, relativamente à matéria de férias-
prêmio de servidores públicos e militares". 

Sr. Presidente, eu não deveria estar apresentando esse 
requerimento, pois, de ofício, o Presidente da Assembléia já deveria 
tê-lo feito. Não há que se falar em vício de iniciativa, pois trata-se de 
emenda à constituição. Gostaria que a assessoria desta Mesa 
municiasse o Presidente desta Casa porque estou exigindo que seja 
anexado. Não deveria ter sido feito o requerimento, pois o Regimento 
é claro, se a matéria é semelhante, deve ser anexada. Se a Proposta 
de Emenda à Constituição no 9/2003, de minha autoria, já estava 
tramitando desde o início do ano, a Proposta de Emenda à 
Constituição n°48/2003, do Governador do Estado, deve ser anexada, 
automaticamente à Proposta de Emenda à Constituição no 9/2003. 
Obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Cumprimento os colegas e 
manifesto minha satisfação por esta Casa promover, na próxima 
segunda-feira, homenagem ao nosso ex-Governador Aureliano 
Chaves, grande homem público. 

O Deputado Célio Moreira- Peço a V. Exa. que encerre, de plano, a 
reunião, pois não há quórum. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos. 

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

encerrada a discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 105/2003 e, 
em 2° turno, do Projeto de Lei no 37/2003, uma vez que 
permaneceram em ordem do dia para discussão por seis reuniões. 

Encer~amento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 23, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião . 

._____ ___ ~ ___ ___. 
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Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
José Milton, Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e 
Sidinho do Ferrotaco, 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 José Milton, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a ouvir o Sr. Roberto Messias Franco, Gerente-Executivo do IBAMA-
MG, que irá expor as diretrizes políticas daquele órgão, e a discutir e 
votar proposições da Comissão, e comunica o recebimento do Projeto 
de Lei n° 264/2003, no 1 o turno, para o qual designou como relator o 
Deputado Doutor Ronaldo. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Fahim Sawan em que 
solicita realizar audiência pública para debater a situação do acidente 
ambiental ocorrido em 10/6/2003, no Município de Uberaba; Sidinho 
do Ferrotaco em que solicita seja enviado ofício aos seguintes órgãos: 
Comando-Geral da Polícia Florestal de Minas Gerais, FEAM, IEF, 
Diretoria Executiva de Furnas, Gerência Executiva do IBAMA-MG e o 
seu escritório regional de Lavras e ao Secretário do Meio Ambiente, 
com vistas à correção do desequilíbrio ecológico existente no lago do 
Funil, no Município de Ribeirão Vermelho; Biel Rocha em que solicita 
reunião da Comissão com a Comissão de Saúde para debaterem a 
construção, a instalação, a localização e a operação de estação de 
rádio-base de telecomunicações no Estado; Fábio Avelar, em que 
solicita audiência pública com o objetivo de colher sugestões para o 
aprimoramento do Projeto de Lei no 565/2003, de sua autoria; José 
Milton em que solicita seja realizada visita da Comissão ao local das 
obras da Usina Hidrelétrica do Funil, a convite dos empreendedores, 
por meio do SINDIEXTRA, para conhecer a implantação daquele 
empreendimento no Município de Lavras; Durval Ângelo em que 
solicita reunião da Comissão com a Comissão de Direitos Humanos 
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na Câmara Municipal de Rio Espera, com vistas a apurarem 
denúncias sobre o desmatamento de áreas de preservação ambiental 
para a produção irregular de carvão vegetal e possíveis ameaças à 
integridade física de pessoas envolvidas na defesa das referidas 
áreas; e Dinis Pinheiro em que solicita a realização de audiência 
pública para obtenção de informações sobre o não-atendimento às 
vítimas na lagoa da Petrobrás e sobre as condições ambientais da 
lagoa. A Presidência registra a presença do Sr. Alison José Coutinho, 
Ger~nte Executivo Substituto do IBAMA-MG, representando o Sr. 
Roberto Messias Franco. Na condição de autora do requerimento que 
motivou a reunião, a Presidente tece as considerações iniciais. Logo 
após, a Presidência passa a palavra ao convidado, para que faça sua 
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença do convidado 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, 18 de junho de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo. 

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 11/6/2003 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Vanessa Lucas, Antônio Júlio, Dimas Fabiano e Maria Tereza Lara, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Vanessa Lucas, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 apreciar a matéria 
constante na pauta e ouvir os Srs. Aliator Silveira, Superintendente de 
Negócio da CEF; Antônio Aureliano Sanches de Mendonça, 
Presidente da COHAB; Paulo Calmon Nogueira da Gama, 
representante do Ministério Público, e Bruno Burgarelli Albergaria 
Kneipp, Coordenador do PROCON Municipal, que debaterão, em 
audiência pública, os contratos de financimamento de casa própria 
feitos pela CEF. 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 aprovação, no 2° turno, na forma 
do vencido em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 71/2003 (relator: 
Deputado Antônio Júlio). A Presidente suspende os trabalhos por 5 
minutos. Ao serem reabertos, registra-se a presença da Deputada 
Lúcia Pacífico, que assume a presidência da reunião e destina esta 
parte a ouvir os convidados, que discorrerão sobre os contratos de 
financimamento de casa própria feitos pela CEF. Registra-se a 
presença dos Srs. Hermes Gentil Lopes de Carvalho e Ronaldo Tadeu 
Bandeira de Matos, respectivamente Assessor Técnico e Gerente 
Jurídico da COHAB, representando o Dr. Antônio Aureliano Sanches 
de Mendonça, Presidente da COHAB; Paula Mourão, Assessora, 
representando o Sr. Paulo Calmon Nogueira da Gama, do Ministério 
Público; André Bernardes, Coordenador Adjunto do PROCON 
Municipal; José Jairo Gomes, Procurador da República; Richarde 
Neviton Mamede e Daniel dos Santos, respectivamente Diretores 
Executivo e de Relações Públicas da Associação Brasileira dos 
Mutuários de Habitação - ABMH -, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Leonardo Quintão, autor do requerimento que deu origem ao debate, 
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, dos convidados 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, 18 de junho de 2003. 
Vanessa Lucas, Presidente- Antônio Júlio- Maria Tereza Lara. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 48/2003, EM 11/6/2003 

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Bonifácio Mourão, Chico Simões_, Dinis Pinheiro e Neider Moreira, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a 
reunião e informa aos Deputados que não há ata a ser lida, por se 
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tratar da primeira reunião da Comissão, a qual se destina a eleger 
o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator. A seguir, 
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente 
rubricadas, e convida o Deputado Chico Simões para atuar como 
escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador 
anuncia que foram registradas quatro cédulas de votação, sendo que 
os Deputados Dinis Pinheiro e Neider Moreira obtiveram quatro votos 
cada um, para os cargos de Presidente e Vice, respectivamente. Ato 
contínuo, o Presidente " ad hoc " faz a proclamação dos eleitos e 
declara empossado como Presidente o Deputado Dinis Pinheiro, a 
quem transfere a direção dos trabalhos. O Presidente agradece a 
escolha de seu nome, declara empossado como Vice-Presidente o 
Deputado Neider Moreira e designa o Deputado Bonifácio Mourão 
relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, nos termos do edital, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Dinis Pinheiro, Presidente - Bonifácio Mourão - Adalclever Lopes -

Neider Moreira - Chico Simões. 
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM 

12/6/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Doutor Viana, Neider Moreira, Chico 
Simões e Carlos Pimenta membros da supracitada Comissão. Está 
presente, também, o Deputado Laudelino Augusto. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater 
os recursos aplicados, as auditorias iniciadas e concluídas, a oferta e 
a produção de serviços na rede assistencial própria, conveniada ou 
contratada, da Secretaria de Estado da Saúde, conforme dispõe a Lei 
Federal no 8. 689, de 27/7/93. A Presidência registra a presença dos 
seguintes convidados: Srs. Marcus Vinícius Caetano Pestana da 
Silva- Secretário de Estado da Saúde; Mytico Yokota, Coordenadora 
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da Alta Complexidade da SES; Myriam Araújo Coelho, 
Superintendente de Regulação da SES; Fátima Guedes, 
Coordenadora da UTI do Estado, os quais são convidados a tomar 
assento à mesa. O Deputado Ricardo Duarte, como autor do 
requerimento que motivou o debate, faz as suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, na ordem acima 
mencionada, para que façam suas exposições. Abertos os debates, 
segue-se ampla · discussão, com a participação dos seguintes 
conv.idados: Srs. Renato Barros, Presidente do Sindicato de Saúde, 
Evariste Garcia, do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte; 
Carlos Alberto dos Santos, do Conselho Municipal de Saúde de Betim; 
Maria do Carmo, da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; 
Nicodemus de Arimathéia, do Conselho Estadual de Saúde e 
SINMED-MG; Oswaldo Tolentino Filho- Presidente do Conselho 
Regional Metropolitano de Saúde de Betim; Luiz Marcos Ribeiro, da 
Secretaria Municipal de Saúde de ltajubá; e Isabel dos Reis Camargo, 
da Secretaria Municipal de Sacramento, 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, 18 de junho de 2003. 
Fahim Sawan, Presidente - Neider Moreira - Leonardo Quintão. 

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, EM 17/6/2003 

Às 1 Oh15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Célio Moreira, Leonardo Moreira 
e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e a debater com os 
convidados a corrupção, avaliar suas conseqüências e estudar as 
formas de combatê-la nos órgãos de segurança pública do Estado; e 
comunica o recebimento de ofício do Sr. Robson Sávio Reis Souza, 
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Secretário Executivo e Assessor de Comunicação do Centro de 
Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG-CRISP-
UFMG -, em que justifica a ausência na reunião do Sr. Cláudio Beato, 
Coordenador-Geral do referido Centro. 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, no 2° turno, do Projeto 
de Lei n° 65/2003 com as Emendas n°s 1 e 2 (relator: Deputado 
Rogério Correia). 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 857/2003. 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 Sargento Rodrigues (3), em 
que pede seja solicitada ao Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia 
Civil, cópia do processo administrativo ou do inquérito policial aberto 
contra o Delegado Geraldo Magela de Carvalho e outros policiais da 
Delegacia Regional de Teófilo Otôni; seja solicitada à mesma 
autoridade a designação imediata de um Delegado de Polícia para o 
Município de llicínea; e seja solicitada ao Cel. PM Sócrates Edgard 
dos Santos, Chefe do Estado-Maior da PMMG, cópia da sindicância 
ou do inquérito policial militar contra o Cel. PM Sérgio Luiz Marques, 
Comandante da 10a RPM; Rogério Correia, em que solicita seja 
realizada audiência pública para discutir o aumento da violência no 
campo no Norte de Minas; e Alberto Bejani {2), em que solicita seja 
ouvido o traficante "Bozó", detento da Penitenciária Nelson Hungria, 
sobre declarações de presos que teriam dito, em Juiz de Fora, "ser ele 
o chefe da quadrilha"; e seja realizada visita a Juiz de Fora para ouvir 
oito traficantes, presos recentemente nessa cidade, que teriam 
declarado "ser o traficante 'Bozó' o chefe da quadrilha". A Presidência 
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra a 
presença dos Srs. Robson Martins Pinheiro Melo, Superintendente de 
Integração do Sistema de Defesa Social, representando o Sr. Luiz 
Flávio Sapori, Secretário Adjunto de Defesa Social; Geraldo Ferreira 
da Silva, Coordenador da Promotoria de Justiça de Defesa do 
Patrimônio Público do Estado de Minas Gerais, representando o 
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Ministério Público; Francisco Eustáquio Rabelo, Corregedor-Geral 
da Polícia Civil; e Paulo Roberto Ferreira, Diretor de Correções da 
Administração Penitenciária da Secretaria de Defesa Social. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Célio Moreira. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2003 

ATA 

ATA DA 11a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
, SEGURANÇA PÚBLICA, EM 18/6/2003 
As 9h45min, comparecem no auditório do Colégio São Paulo da 

Cruz, localizado na Rua Vicente de Azevedo, 390, Barreiro de Baixo, 
nesta Capital, os Deputados Sargento Rodrigues e Célio Moreira, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, e 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência 
pública, a falta de segurança e o aumento do índice de criminalidade 
na região do Barreiro; a estruturação da 36a Delegacia Seccional, com 
o oferecimento de plantão 24 horas; e a implantação de uma 
delegacia de polícia e de uma companhia da Polícia Militar no Barreiro 
de Cima. A Presidência registra a presença das seguintes 
autoridades, as quais são convidadas a tomar assento à mesa: Srs. 
Sebastião Francisco dos Santos, Delegado titular da 36a Delegacia 
Seccional do Barreiro, representando o Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe 
da Polícia Civil do Estado; Paulo César Funghi Alberto, Administrador 
Regional do Barreiro, representando o Sr. Fernando Damata Pimentel, 
Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Ten. Cel. Marcelo Aleixo, 
Comandante do 5° Batalhão da PMMG, representando o Cel. PM 
Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG. Em seguida, a 
Presidência concede a palavra ao Deputado Célio Moreira, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
sendo a palavra concedida ao público presente para intervenções, 
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
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Sargento Rodrigues, Presidente - Célio Moreira - Alberto Bejani. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
ADENDO AO RECEBIMENTO DE EMENDAS AO PROJETO DE LEI 

N° 715/2003 
Na condição de Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira 

e Orçamentária e em adendo ao despacho de recebimento de 
emendas ao Projeto de Lei no 715/2003, informo que, por erro 
material, não há emendas recebidas com os n°s 191, 223, 224, 225, 
226, 227 e 228. 

Ermano Batista, Presidente. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR No 2/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei 

Complementar no 2/2003 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 do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

A matéria foi aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1 , 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, 
nos termos do art. 189 do Regimento Interno, cabendo-nos, ainda, 
elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem como finalidade alterar o art. 70 da Lei 

Complementar no 64, de 2002, que assegura licença remunerada à 
servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança. No 
dispositivo em vigência, o benefício é concedido pelo período de 90 
dias, se a criança tiver até 1 ano, e de 30 dias, nos demais casos. A 
proposição pretende a ampliação desse período para 120 dias, 
independentemente da idade da criança adotada. 

O art. 5° da Lei Federal no 9.717, de 1998, que dispõe sobre regras 
gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de 
previdência, determina que esses regimes não podem conceder 
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benefícios distintos dos previstos nos planos de benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei Federal n° 
8.213, de 1991. Esse é também o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.311-MS. 

Embora oportuna a iniciativa do autor da matéria com vistas a 
adequar a lei estadual à legislação federal, esta Casa considerou que 
a simples ampliação do período não atende ao citado comando da Lei 
Federal n° 9.717, que veda a concessão de benefícios distintos dos do 
Regime Geral de Previdência. Visando a promover a correta 
adequação, o Substitutivo n° 1, aprovado no 1° turno, propõe nova 
redação para o art. 70 da Lei Complementar no 64, à luz do art. 71-A 
da Lei Federal n° 8.213, acrescentado pela Lei Federal no 10.421, de 
2002. Esse dispositivo garante à segurada da Previdência Social que 
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança o 
salário-maternidade, pelo período de 120 dias, se a criança tiver até 1 
ano; de 60 dias, se tiver entre 1 e 4 anos; e de 30 dias, se tiver de 4 a 
8 anos. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto 

de Lei Complementar no 2/2003 na forma do vencido em 1 o turno. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes, relatora - Leonardo 

Quintão - Carlos Pimenta. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 2/2003 
Dá nova redação ao art. 70 da Lei Complementar no 64, de 25 de 

março de 2002. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 70 da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 

2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência 
Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 70 - À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança 
para fins de adoção será concedida licença-maternidade pelo período 
de cento e vinte dias, se a criança tiver até um ano de idade; de 
sessenta dias, se tiver mais de um e menos de quatro anos de idade; 
e de trinta dias, se tiver de quatro a oito anos de idade. 
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Parágrafo único - A concessão do benefício de que trata o "caput" 

será dada uma única vez, quando da formalização da guarda judicial 
ou da adoção.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 231/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 231/2003, de autoria do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Mercês, com sede nesse 
Município, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 231/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma Diniz -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 255/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 255/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 

que declara de utilidade pública o Centro de Recuperação do 
Alcoólatra de ltapagipe - CEREA -, com sede no Município de 
ltapagipe, 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. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à 'proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 255/2003 

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra 
- CEREA -, com sede no Município de ltapagipe. 

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

Recuperação do Alcoólatra - CEREA -, 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, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma Diniz -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 283/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 283/2003, de autoria do Deputado Sargento 

Rodrigues, que declara de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Bairro Santa Luzia, com sede no Município de 
Buenópolis, 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. 

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

PROJETO DE LEI No 283/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

Santa Luzia - AMBSL -, com sede no Município de Buenópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro Santa Luzia - AMBSL -, com sede no Município 
de Buenópolis. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto - Djalma Diniz . 
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396/2003 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 396/2003, de autoria do Deputado João Leite, 
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária e 
Assistência Social - ACAS -, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 396/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Assistência 

Social - ACAS -, 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 

Comunitária e Assistência Social - ACAS -, 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 Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor Ronaldo -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 436/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 436/2003, de autoria do Deputado Sebastião 

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

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 436/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
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Excepcionais- APAE- de lpiaçu, com sede nesse Município. 

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor Ronaldo -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 468/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 468/2003, de autoria do Deputado Antônio 

Carlos Andrada, que declara de utilidade pública o Conselho Particular 
Nossa Senhora da Glória da Sociedade de São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Passa Tempo, 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. 

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

PROJETO DE LEI No 468/2003 
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora 

da Glória da Sociedade de São Vicente de Paulo da Cidade de Passa 
Tempo, com sede no Município de Passa Tempo. 

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

Nossa Senhora da Glória da Sociedade de São Vicente de Paulo da 
Cidade de Passa Tempo, com sede no Município de Passa Tempo. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor Ronaldo -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 471/2003 

Comissão de Redação 
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o Pro\e\o de Le\ n'"' 47112.00'3, de au\m1a do Deputado P-..n\êm\o 

Car\os Andrada, que dec\ara de uti\idade púb\ica a Associação 
Comunitária para Assuntos de Segurança Preventiva - ACASP -, com 
sede no Município de Divinópolis, 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. 

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

PROJETO DE LEI No 471/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária para 

Assuntos de Segurança Preventiva, com sede no Município de 
Divinópolis. 

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

Comunitária para Assuntos de Segurança Preventiva, 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 Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto -

Doutor Ronaldo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 487/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 487/2003, de autoria do Deputado Antônio Júlio, 

que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de 
Segurança Preventiva de Pará de Minas - CONSEP -, com sede 
nesse município, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 487/2003 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança 

Preventiva de Pará de Minas - CONSEP -, com sede no Município de 
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Pará de Minas. 

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

de Segurança Preventiva de Pará de Minas - CONSEP -, com sede no 
Município de Pará de Minas. 

Art. 2° - Esta lei entra vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor Ronaldo -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 572/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 572/2003, de autoria do Deputado José Milton, 

que declara de utilidade pública o Centro Adolescente Ativo, com sede 
no Município de Conselheiro Lafaiete, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 572/2003 
Declara de utilidade pública o Centro Adolescente Ativo, com sede 

no Município de Conselheiro Lafaiete. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Adolescente 

Ativo, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor Ronaldo -

Laudelino Augusto. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 390/2003 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Padre João, por meio da proposição em exame, requer 
ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao 
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Secretário de Estado de Governo, solicitando informações sobre as 
cidades que receberam recursos em razão das fortes chuvas dos 
últimos tempos, incluindo os valores concedidos a cada município. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Assembléia Legislativa, por força de dispositivo constitucional, 

tem, além da competência de legislar, a de exercer o controle externo 
sobr~ as atividades da administração pública, que é levado a termo 
pelos parlamentares mediante várias ações, entre elas o pedido de 
informações por escrito dirigido às autoridades estaduais. 

O requerimento em análise refere-se à solicitação de dados sobre o 
repasse de recursos do orçamento do Estado aos municípios que 
foram duramente atingidos pelas chuvas do último verão e que 
decretaram estado de calamidade pública, fazendo jus ao auxílio do 
Tesouro. 

Entretanto, o assunto da proposição está equivocado a nosso ver. 
Pretende o parlamentar fiscalizar a aplicação dos recursos efetuada 
pela administração dos municípios beneficiários, o que refoge à 
competência deste Poder. Compete-lhe, isto sim, o controle e a 
fiscalização do Poder Executivo do Estado, que, em vista disso, deve 
ser inquirido sobre o acompanhamento a ser realizado após a 
transferência dos recursos e se houve prestação de contas por parte 
dos municípios. 

Assim, para tornar mais adequado o conteúdo da proposição, 
consoante o papel fiscalizador reservado a esta Casa, é que 
apresentamos substitutivo ao final. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

390/2003 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO No 1 

- Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais: 
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos 

regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado do Governo 
solicitando-lhe que informe a esta Casa quanto foi repassado aos 
municípios mineiros em razão do estado de calamidade decretado por 
ocasião das últimas chuvas; que nomeie os municípios beneficiários e 
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os valores concedidos a cada um e os municípios que prestaram 
conta da aplicação dos recursos. 

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° 761/2003 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por 

meio da proposição em tela, solicita seja pedido ao Presidente da 
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - o envio a esta 
Casa da relação de todos os convênios firmados na última gestão do 
Estado que envolvam a construção de estradas e a realização de 
outras obras, citando os conveniados, objetos, valores, prazo de 
execução e data de publicação dos extratos dos convênios. 

Publicada em 29/5/2003, foi a matéria encaminhada à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - foi criada em 

1990 para fomentar o setor mineral do Estado. Por se tratar de 
sociedade de economia mista, na constituição de seu capital há a 
conjugação de recursos provenientes das pessoas de direito público 
ou de entidades da administração indireta com recursos de 
particulares, com prevalência acionária da esfera governamental. 
Devido a isso sujeita-se ao controle externo da Assembléia 
Legislativa, que o exerce com o auxílio do Tribunal de Contas ou 
diretamente por meio do pedido de informações, conforme o que está 
estabelecido no art. 54 da Constituição do Estado. 

As informações requeridas pela proposição sob exame dizem 
respeito aos convênios celebrados pela empresa, na gestão do 
Governador Itamar Franco, que envolveram construção de estradas e 
realização de outras obras, nomeando beneficiários, valores pagos, 
cópias dos instrumentos dos ajustes, além de seus termos aditivos, 
como também a data de publicação dos extratos dos convênios de 
que a estatal fez parte e que lhe impunham obrigações, enfim, todas 
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as informações pertinentes ao exercício do controle desta Casa 
que envolvam repasses financeiros e gastos de recursos públicos. 

Conclusão 
Mediante o exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 

761/2003 na forma proposta. 
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. 

'"-------~-----.J 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nos 72 a 82/2003 
(encaminham os Projetos de Lei n°s 835 a 845/2003, 
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2a Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de 
Emenda à Constituição n° 52/2003 - Projetos de Lei nos 846 a 
848/2003 - Requerimentos nos 892 a 912/2003 - Requerimentos dos 
Deputados Padre João, Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva, Gil Pereira e 
outros e Leonardo Moreira - Comunicações: Comunicações da 
Comissão Especial do Tribunal de Contas, das Comissões de 
Turismo, de Transporte, do Trabalho, de Segurança Pública, de 
Educação, de Defesa do Consumidor e de Administração Pública e 
dos Deputados Wanderley Ávila (2), Maria Olívia e Dalmo Ribeiro 
Silva - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Alberto Bejani - 2a 
Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do 
Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Leonardo Moreira e Gil Pereira e 
outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer da 
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 
Complementar no 9/2003; aprovação; questões de ordem; verificação 
de votação; ratificação da aprovação - Parecer da Comissão de 
Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 55/2003; 
discursos dos Deputados Antônio Genaro, Maria Tereza Lara e 
Leonardo Quintão; encerramento da discussão; votação do parecer; 
aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para 
votação; anulação da votação; questão de ordem; renovação da 
votação do parecer; aprovação - Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 151/2003; aprovação; 
verificação de votação; inexistência de quórum para votação; 
anulação da votação; chamada para recomposição de quórum; 
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existência de quórum para votação; renovação da votação do 
parecer; aprovação; verificaçã~ de ~otação; inexistência de q~órum 
para votação e para a contmuaçao dos trabalhos; anulaçao da 
votação - 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 - 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 Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô 
Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo 
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro 
- Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião, Navarro Vieira - Sidinho 
do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé 
Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres)- Às 14h13min, a lista de 

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

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- o Deputado Wanderley Ávila, 2°·Secretá.r\o "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, (\Ue ~ e:provat\a sem restrições. 
Conespont\ênc\a 
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- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
"MENSAGEM No 72/2003* 

Belo Horizonte, 4 de junho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
"reabre o prazo para o cadastramento de produtor de Queijo Minas 
Artesanal no Instituto Mineiro de Agropecuária, para os fins previstos 
na Lei n° 14.185, de 31 de janeiro de 2002." 

A Lei em referência, que dispõe sobre o processo de produção do 
Queijo Minas Artesanal, fixou em trezentos e sessenta dias o prazo 
para que o produtor providenciasse o seu cadastramento no Instituto 
Mineiro de Agropecuária - IMA, prazo esse que a prática evidenciou 
ser exíguo, em que pese ao esforço empreendido pelos técnicos do 
IMA, EMATER, EPAMIG e pelos produtores interessados. 

É de lembrar, a propósito, que o regulamento daquele diploma legal 
só foi editado em 5 de junho de 2002, o que retardou 
consideravelmente o processo de cadastramento. 

Assim, a reabertura do prazo por vinte e quatro meses, ora proposta, 
é medida de grande alcance para os pequenos produtores rurais do 
Estado, ao mesmo tempo em que vai fomentar uma das atividades 
mais tradicionais da gente mineira e que tem projetado o Estado para 
além de suas divisas, sabido que o Queijo Minas Artesanal é 
apreciado em todo o País. 

São essas as razões que me conduzem a encaminhar o projeto de 
lei em anexo a essa Egrégia Assembléia Legislativa, para o exame 
necessário. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 835/2003 
Reabre o prazo para o cadastramento do produtor de Queijo Minas 

Artesanal no Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, para os fins 
previstos na Lei no 14.185, de 31 de janeiro de 2002, que "dispõe 
sobre o processo de produção do Queijo Minas Artesanal e dá outras 
providências". 

Art. 1 o - Fica reaberto, a partir da publicação desta lei, pelo período 
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de vinte e quatro meses, o prazo a que se refere o § 1 o do art. 3° 
da Lei no 14.185, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o 
processo de produção do Queijo Minas Artesanal. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 73/2003* 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o 
imóvel constituído de um terreno com área de 331,1 Om2 (trezentos e 
trinta e um metros e dez centímetros quadrados) e respectiva 
benfeitoria, situado na Rua Clemente Armando Moreira, s/n°, Bairro 
Cruzeiro, naquele município, registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Lima Duarte, sob o n° 1/2.532, Livro 2, fls. 
2.761. 

Acolhida a proposta pela augusta Assembléia Legislativa, a medida 
significa a doação, ao Município de Lima Duarte, do terreno onde hoje 
funciona um posto de saúde. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI No 836/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o 

imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Lima Duarte o imóvel constituído de um terreno com área de 331,1 Om2 

(trezentos e trinta e um metros e dez centímetros quadrados) e 
respectiva benfeitoria, situado na Rua Clemente Armando Moreira, 
s/n°, Bairro Cruzeiro, naquele município, registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Lima Duarte, sob o no 1/2.532, 
Livro 2, fls. 2.761. 

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao 
funcionamento de um posto de saúde. 

~------------~------------~ 
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Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o 

prazo de três anos, contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 
único do art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 74/2003* 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para exame 

dessa Egrégia Assembléia Legislativa o projeto de lei incluso, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o 
imóvel constituído de um terreno com área de 1 O.OOO,OOm2 (dez mil 
metros quadrados) e respectiva benfeitoria, situado no Povoado de 
Perobas, na Fazenda dos Cocais, naquele município, registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lima Duarte, sob o n° 
6.683, Livro 3-F, fls. 75. 

Acolhida a proposta pela augusta Assembléia Legislativa, a medida 
significa a doação, ao Município de Lima Duarte, do terreno onde hoje 
funciona a Escola Municipal de Perobas, sem a constante e 
necessária renovação do Contrato de Cessão de Uso do Imóvel. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 837/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o 

imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Lima Duarte o imóvel constituído de um terreno com área de 
1 O.OOO,OOm2 (dez mil metros quadrados) e respectiva benfeitoria, 
situado no Povoado de Perobas, na Fazenda dos Cocais, naquele 
município, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Lima Duarte, sob o no 6.683, Livro 3 F, fls. 75. 

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao 
funcionamento de uma escola municipal. 
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Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se findo o 

prazo de três anos, contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 
único do art. 1°. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 75/2003* 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso 

da competência que me confere o inciso VI do art. 90 da Constituição 
do Estado, o projeto de lei anexo, que "autoriza o Poder Executivo a 
fazer reverter ao Município de Pouso Alegre o imóvel que especifica". 

Por considerar relevantes as razões aduzidas na proposta da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, encaminhada à 
Procuradoria-Geral do Estado, em 26 de maio de 2003, transcrevo na 
íntegra: "O projeto de lei em questão tem por objetivo formalizar a 
reversão pelo Estado ao Município de Pouso Alegre, de imóvel 
constituído pela área de 4.166,45m2, onde deveria ter sido construída 
a Escola Estadual Especial "Doutor Custódio Ribeiro de Miranda", o 
que não ocorreu. O Município de Pouso Alegre solicitou a reversão do 
imóvel ao seu patrimônio, tendo em vista que não foi cumprida a 
destinação prevista na Lei Municipal no 3.402/98, ou seja, a 
construção da escola acima citada". 

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter 
a essa Casa a proposta de projeto de lei em questão. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 838/2003 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pouso 

Alegre o imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

Município de Pouso Alegre o imóvel de propriedade do Estado de 
Minas Gerais, constituído de um terreno urbano com área de 
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4.166,45m2 (quatro mil cento e sessenta e seis metros quadrados e 
quarenta e cinco centímetros quadrados), situado no "Loteamento 
Jardim Faisqueira", com a seguinte descrição das medidas e 
confrontações: partindo da esquina da Avenida "A" com a Rua "J", 
segue em linha reta pela Avenida "A", na distância de 52,00m para a 
esquerda; daí, segue em linha reta na divisa com a Rua "1", na 
distância de 85,00m; daí, segue em linha reta na divisa com o lote 9 
da quadra "1", na distância de 17,40m para a esquerda; daí, segue na 
divisÇt com a Rua "J", na distância de 34,00m para a esquerda; daí, 
segue na divisa com a Rua "J", na distância de 75,00m até atingir o 
ponto inicial da descrição, registrado ·no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Pouso Alegre sob o no R-1-49.197, a fls. 1 do 
Livro 2. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 76/2003* 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o 
imóvel constituído de um terreno com área de 2.000,00m2 (dois mil 
metros quadrados) e respectiva benfeitoria, situado na Rua Alfredo 
Gatão, s/n°, no lugar denominado "Chácara", naquele município, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lima 
Duarte, sob o no 11.814, Livro 3-1, fls. 80, em 18 de julho de 1967. 

Acolhida a proposta pela augusta Assembléia Legislativa, a medida 
significa a doação, ao Município de Lima Duarte, do terreno onde hoje 
funciona a Escola Municipal Nominato Duque sem a constante e 
necessária renovação do Contrato de Cessão de Uso de Imóvel. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 839/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o 

~-------------~--------------~ 
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imóvel que especifica. 

Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 
Lima Duarte o imóvel constituído de um terreno com área de 
2.000,00m2 (dois mil metros quadrados) e respectiva benfeitoria, 
situado nos fundos da Rua Alfredo Gatão, s/n°, no lugar denominado 
"Chácara", naquele município, registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Lima Duarte, sob o n° 11.814, Livro 3-1, fls. 
80, em 18 de julho de 1967. 

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao 
funcionamento de escola municipal. 

Art. 2°- O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo 
de três anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, 
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do 
art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 77/2003* 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no 

uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90, da 
Constituição do Estado, o projeto de lei incluso, que "autoriza o Poder 
Executivo a doar à Fundação Helena Antipoff o imóvel que especifica". 

Por considerar relevantes as razões aduzidas na proposta da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, transcrevo na 
íntegra a justificação correspondente: 

"O Estado de Minas Gerais adquiriu, por meio de Escritura de 
Compra e Venda de particulares, o imóvel constituído pela área de 
9.354,00m2

, em 28/01/1960, com interveniência da Fundação Helena 
Antipoff, a qual assinou e quitou a escritura com recursos fornecidos 
pelo Ministério da Educação e Cl!ltura, não sendo, portanto, onerosa 
ao Estado. 

Passados mais de 40 anos sem que o Estado tenha dado ao imóvel 
destinação específica e estando sujeito a invasões e depredações, a 
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Fundação Helena Antipoff solicita o retorno do terreno à sua 
propriedade e domínio, para dar-lhe destinação social relevante, 
cumprindo metas sócio-culturais voltadas para os menos protegidos e 
mantendo em atividade a Clínica Edouard Claparede e as oficinas 
pedagógicas com amplo projeto educativo, que talvez possa se 
integrar ao programa de erradicação da fome, aliado à erradicação do 
analfabetismo, com aproveitamento razoável da área pretendida." 

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter 
a essa Casa a proposta de projeto de lei anexa. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI No 840/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Helena Antipoff o 

imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fundação 

Helena Antipoff o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais 
constituído de um terreno com área de 9.354,00m2 (nove mil trezentos 
e cinqüenta e quatro metros quadrados), situado no lugar denominado 
"Canal", no Município de lbirité, com a seguinte descrição das divisas 
e confrontações: partindo do marco 13 cravado na beira da estrada 
junto ao esteio de uma porteira, nas divisas com os herdeiros de 
Afonso de Matos Ferreira e José Campos Filho, segue acompanhando 
uma cerca de arame, na distância de 1OOm, confrontando com os 
herdeiros de Afonso de Matos Ferreira e José Campos Filho; daí, 
segue na distância de 1OOm, até atingir o marco 14; daí, deflete 94° 
para a direita, na distância de 93,50m, confrontando com José Diniz 
Braga, até atingir o marco 15; daí, deflete 85° para a direita, na 
distância de 1OOm, até atingir o marco 16; daí, segue na estrada 
antiga, até atingir o marco 13, ponto inicial da divisa, registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim, sob o no 
24.774, fls. 21 O do Livro 3W. 

Art. 2° - A finalidade da doação autorizada por esta lei é a ampliação 
das instalações da Fundação Helena Antipoff, para cumprir as metas 
sócio-culturais voltadas para os menos protegidos, manter as 
atividades da Clínica Edouard Claparede e das oficinas pedagógicas 
com amplo projeto educativo. 

Art. 3° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
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Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, a Fundação Helena Antipoff desvirtuar a 
destinação, estabelecida no art. 2°. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 78/2003* 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para exame 

dessa Egrégia Assembléia Legislativa o projeto de lei incluso, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ewbank da 
Câmara o imóvel constituído de um terreno com área de 406,00m2 

(quatrocentos e seis metros quadrados) e respectiva benfeitoria, 
situado na Rua Abílio Bittar, n° 117, naquele município, registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santos Dumont, sob o 
n° 20.369, fls. 27, Livro 3-AE, em 4 de junho de 1965. 

Acolhida a proposta pela augusta Assembléia Legislativa, a medida 
significa a devolução, mediante doação, ao Município de Ewbank da 
Câmara, do terreno onde hoje funciona Posto de Saúde gerenciado 
por aquela municipalidade. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 841/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ewbank da 

Câmara o imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Ewbank da Câmara o imóvel constituído de um terreno com área de 
406,00m2 (quatrocentos e seis metros quadrados) e respectiva 
benfeitoria, situado na Rua Abílio Bittar, n° 117, naquele município, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santos 
Dumont, sob o n° 20.369, fls. 27, Livro 3-AE, em 4 de junho de 1965. 

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao 
funcionamento de um posto de saúde. 

Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo 
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de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 
único do art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 79/2003* 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa o projeto de lei incluso, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o 
imóvel constituído de um terreno com área de 4.185,58m2 (quatro mil, 
cento e oitenta e cinco metros quadrados e cinqüenta e oito 
centímetros quadrados), situado na Rua Rafael Santos, s/n°, naquele 
município, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Divinópolis, sob o n° 36.380, Livro 2, em 7 de outubro de 1985. 

Acolhida a proposta pela augusta Assembléia Legislativa, a medida 
significa a doação, ao Município de Divinópolis, do terreno onde 
deverá ser construída uma escola municipal. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 842/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o 

imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Divinópolis o imóvel constituído de um terreno com área de 
4.185,58m2 (quatro mil, cento e oitenta e cinco metros quadrados e 
cinqüenta e oito centímetros quadrados), situado na Rua Rafael 
Santos, s/n°, naquele município, registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Divinópolis, sob o no 36.380, Livro 2, em 7 de 
outubro de 1985. 

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à 
construção de uma escola municipal. 

Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo 
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de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, 
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do 
art. 1°. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 80/2003* 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, . 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá 
a denominação de Vânia Elizabeth Domingos Vieira à Delegacia de 
Polícia da Comarca de São João Evangelista. 

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da 
Defensora Pública Vânia Elizabeth Domingos Vieira, pelos relevantes 
serviços por ela prestados à população de São João Evangelista, com 
destaque sua incansável assistência a detentos e pessoas humildes 
que a ela recorriam, conforme justificativa do Prefeito Municipal, do 
Juiz de Direito, do Promotor de Justiça e outras autoridades do 
Município. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI No 843/2003 
Dá a denominação de Vânia Elizabeth Domingos Vieira à Delegacia 

de Polícia da Comarca de São João Evangelista, localizada no 
Município de São João Evangelista. 

Art. 1 o - Passa a denominar-se Vânia Elizabeth Domingos Vieira a 
Delegacia de Polícia da Comarca de São João Evangelista, localizada 
no Município de São João Evangelista. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 81/2003* 
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Belo Horizonte, 23 de junho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e 

deliberação dessa augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que 
dá a denominação de Escola Estadual Bolivar Boanerges da Silveira à 
Escola Estadual de São Joaquim, localizada no Município de Alterosa. 

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória de 
Bolivar Boanerges da Silveira pelos relevantes serviços por ele 
prestados à população de Alterosa, com destaque na área 
educacional, especialmente por ter exercido os cargos de professor, 
de diretor de escola e de assessor na Secretaria de Estado de 
Educação, conforme justificativa da Secretaria de Estado de 
Educação, anexa. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI No 844/2003 
Dá a denominação de Escola Estadual Bolivar Boanerges da Silveira 

à Escola Estadual de São Joaquim, localizada no Município de 
Alterosa. 

Art. 1°- A Escola Estadual de São Joaquim, localizada no Município 
de Alterosa, passa a denominar-se Escola Estadual Bolivar Boanerges 
da Silveira. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Fica revogada a Lei n° 4.408, de 2 de fevereiro de 1967." 
- 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. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 82/2003* 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2003. 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e 

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que 
dá a denominação Escola Estadual Professora Maria de Loreto 
Camilloto Rocha à Escola Estadual de Ensino Fundamental de 1 a a 4a 
série, localizada na Rua Ismael de Oliveira n° 245, no Bairro Santa 
Bernadete, no Município de Ubá. 
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O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória 

da Professora Maria de Loreto Camilloto Rocha pelos relevantes 
serviços por ela prestados à população de Ubá, com destaque na área 
educacional. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI No 845/2003 
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Maria do Loreto 

Camilloto Rocha, localizada no Município de Ubá. 
Art. 1 o - A Escola Estadual de Ensino Fundamental de 1 a a 4a série, 

localizada na Rua Ismael de Oliveira no 245, no Bairro Santa 
Bernadete, no Município de Ubá, passa a denominar-se Escola 
Estadual Professora Maria de Loreto Camilloto Rocha. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Carlos Santana, Presidente da CPI dos Combustíveis da 
Câmara dos Deputados, solicitando que sejam encaminhadas à 
referida CPI as informações que especifica. 

Do Sr. Nárcio Rodrigues, Deputado Federal, solicitando que esta 
Casa lhe encaminhe um estudo sobre a realidade dos pequenos 
municípios de Minas Gerais. 

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes (31 ), em 
atenção aos Requerimentos n°s 165, 163/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira; 1 03, 105/2003, do Deputado Domingos Sávio; 
138/2003, do Deputado Doutor Ronaldo; 339, 335, 344, 338, 339, 
336/2003, do Deputado Dimas Fabiano; 574, 559, 563, 565, 561, 557, 
566, 572, 575, 578, 568, 567, 570, 577, 564, 264, 263, 260, 258, 
266/2003, da Comissão de Transporte, prestando informações sobre 
as solicitações contidas nos referidos requerimentos. 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, prestando informações 
relativas ao Requerimento no 36/2003, do Deputado Leonardo 
Quintão. 

Dos Srs. João Batista Bernardes, Márcio Roberto Junqueira e 
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Adalberto Pires, respectivamente Prefeitos Municipais de 
Guimarânia, Tiros e São Gonçalo do Rio Preto, e Clériston Fernandes 
Moitinho, Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal de Joaíma, em 
atenção a requerimento do Deputado Doutor Ronaldo encaminhado 
por meio do Ofício n° 818/2003/SGM, informando não haver em seus 
municípios barragens de retenção de rejeitas industriais nem risco de 
acidente ambiental. 

Do Sr. Cacildo Duarte Bonatti, Presidente em exercício da Câmara 
Municipal de Sacramento, encaminhando requerimento do Vereador 
Cleber Rosa da Cunha em que solicita a esta Casa informações sobre 
a rodovia que liga os Municípios de Sacramento e Conquista. 

Do Sr. Carlos Megale Filho, Diretor de Operação Leste da COPASA-
MG, prestando informações relativas ao Requerimento no 505/2003, 
do Deputado Djalma Diniz. 

De Vereadores à Câmara Municipal de Cruzília, manifestando 
repúdio às propostas do Governo do Estado que ameaçam direitos de 
servidores públicos. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Flávio Alencastro, Secretário Particular do Governador (4), 
prestando informações sobre os Requerimentos nos 136/2003, da 
Deputada Vanessa Lucas; 455/2003, do Deputado Djalma Diniz; 
590/2003, do Deputado Carlos Pimenta; e 613/2003, do Deputado 
Leonídio Bouças. 

Do Sr. Paulo Roberto Yog de Miranda Uchôa, Secretário Nacional 
Antidrogas, encaminhando cópia do convênio firmado entre a Pasta 
de que é titular e o Governo do Estado visando à capitalização do 
Fundo Nacional Antidrogas. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, 
para os fins do art. 71 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso 
XVI, do Regimento Interno.) 

De trabalhadores em educação de Minas Gerais, solicitando a 
aprovação do Projeto de Lei Complementar no 53/2002. (- Anexe-se 
ao Projeto de Lei Complementar no 53/2002.) 

Dos Srs. Garibalde Carpaneda, Antônio Couto de Assis, Geraldo 
Magela Pena Torres, Tarcísio Augusto Viana, Paulo Afonso Becker e 
Antônio César Picirilo, respectivamente, Presidentes das Câmaras 
Municipais de Araguari, São Pedro dos Ferros, ltabira, Pedro 
Leopoldo, Alfenas e São Sebastião do Paraíso; José Hélio de Souza, 
Presidente do PSDB de Espera Feliz; de professores e funcionários 
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da Escola Estadual Coronel Paiva, de Ouro Fino, e da Escola 
Estadual Deputado Manoel Costa e das redes estaduais de ensino de 
Cambuí, Campo Belo e Vespasiano; de mães dos alunos da Escola 
Estadual Geraldina Soares, de Belo Horizonte; e de alunos da Escola 
Estadual de Manhuaçu e da rede estadual de ensino de Almenara, 
manifestando seu repúdio às propostas de reforma no campo da 
educação apresentadas pelo Governador do Estado. 

Do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG - e da seção 
estadual do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo -
SESCOOP-MG -, solicitando apoio para aprovação do Projeto de Lei 
no 273/2003, do Deputado Paulo Piau. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
n° 273/2003.) 

Do Sr. José Roberto Avelar, Coordenador do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF do Estado de Minas 
Gerais - CONSFUNDEF -, encaminhando relatório sobre o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério- FUNDEF- relativo ao exercício de 2002. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Geraldo Valadares Roquette, Chefe de Gabinete do DER-
MG, prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 556, 566, 
563, 557, 561, 578 e 577/2003, da Comissão de Transporte. 

Do Sr. Geraldo Valadares Roquette, Chefe de Gabinete do DER-
MG, prestando informações relativas ao Requerimento no 381/2003, 
do Deputado Márcio Passos. 

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: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 52/2003 
Altera o "caput" do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O "caput" do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte 
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redação: 

"Art. 84 - Ficam tombados para o fim de conservação e declarados 
monumentos naturais os picos do ltabirito ou do ltabira, do !bituruna e 
do ltambé e as serras do Caraça, da Piedade, de lbitipoca, da Moeda, 
do Cabral e, no planalto de Poços de Caldas, a de São Domingos.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
promulgação. 

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Jô Moraes - Leonardo Quintão 

- Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Antônio Carlos Andrada -
Célio Moreira - Paulo Cesar - Gil Pereira - Doutor Ronaldo - Sidinho 
do Ferrotaco - Gustavo Valadares - Doutor Viana - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - lvair Nogueira - Biel Rocha - Laudelino Augusto -
Pinduca Ferreira - Djalma Diniz - Roberto Ramos - Rêmolo Aloise -
Luiz Fernando Faria- lrani Barbosa- Jayro Lessa. 

Justificação: A serra da Moeda é hoje um dos mais requisitados 
refúgios naturais existentes em nosso Estado, sendo visitada por 
aqueles que buscam a paz de suas montanhas e refrescam-se nas 
águas doces de suas cachoeiras. 

No início do séc. XVIII, a serra da Moeda serviu de esconderijo para 
a primeira fábrica de moeda do País, instalada na primeira fazenda da 
região, conhecida pelo nome de Boa Memória. Nela era realizada a 
fundição do ouro, e, por sua localização estratégica, permitia aos 
proprietários escaparem da cobrança do quinto do ouro. 

Registra a história terem sido os integrantes da bandeira de Fernão 
Dias Paes Leme os primeiros homens brancos a adentrarem a serra. 

A riqueza natural do lugar, que conta inúmeras nascentes e trilhas, 
tornou ideal a prática de esportes naturais, como a caminhada, a 
cavalgada e o vôo livre, do ecoturismo e de outras atividades do 
gênero. Ocorre, porém, que toda essa beleza encontra-se ameaçada 
pela ação predatória de mineradoras, que atuam na região sem 
atentarem para a necessidade da preservação de uma área natural 
tão rica e de tão grande diversidade. 

A população de Moeda, cidade que surgiu na região e cujo nome 
decorre dos fatos históricos ali ocorridos, está mobilizada para que a 
serra da Moeda não seja descaracterizada. Para tanto, vem 
promovendo manifestações, encontros e discussões, visando a criar 
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A Assembléia Legislativa, por sua vez, pode participar desse esforço 
acatando esta proposição, que declara a serra da Moeda monumento 
natural de Minas Gerais e determina o seu tombamento, incluindo-a 
no elenco daquelas que se encontram legalmente protegidas e gozam 
de aparato especial para o fim de sua conservação. 

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

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

PROJETO DE LEI No 846/2003 
Dispõe sobre a forma de apresentação do Balanço Geral do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Balanço Geral do Estado conterá, além dos estabelecidos 

pela legislação, os seguintes demonstrativos da execução da 
despesa: 

I - da execução dos inventismentos por região de planejamento; 
11 - dos programas de trabalho por metas constantes na lei 

orçamentária; 
111 - das vinculações constitucionais. 
Parágrafo único - Os demonstrativos a que se refere o "caput" deste 

artigo deverão discriminar as despesas por origem de recursos. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2003. 
Jayro Lessa 
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa a instituir a 

obrigatoriedade de o Balanço Geral do Estado apresentar 
demonstrativos da execução das despesas por região e por meta e 
das despesas efetuadas para o cumprimento das vinculações 
constitucionais de receitas. 

A forma da prestação de contas é estabelecida por um conjunto de 
normas, em especial a Lei Federal no 4.320, de 17/3/64. Além dela, 
temos as instruções normativas dos Tribunais de Contas da União (IN 
no 28/99) e do Estado (IN no 28/99) e a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar no 101, de 2000). Esta procurou se ater mais à 
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questão da gestão fiscal, objetivo diferenté do que se depreende 
do projeto de lei apresentado. 

Os demonstrativos exigidos pela proposição procuram dar uma 
visão regionalizada do gasto público e criar um instrumento de 
averiguação do autorizado na lei orçamentária, em comparação com o 
realizado pelo gasto público, expresso nas metas. 

A Lei na 4.320, de 1964, marco introdutório de conceitos de gestão 
orçamentária, apesar de se referir a programas de trabalho em 
diversos de seus dispositivos, não criou condições formais nem 
metodológicas necessárias à implantação do orçamento-programa no 
Brasil. Clara está a ausência de integração entre os processos de 
planejamento, de orçamento e de execução, uma vez que as metas 
incluídas nas propostas orçamentárias são, apenas, instrumentos para 
justificar os recursos pedidos a cada ano, sem nenhuma correlação 
com a execução orçamentária durante o exercício. Nesse sentido, 
qualquer análise dos procedimentos adotados, desde o processo de 
planejamento e orçamento até o registro da evidenciação das 
despesas, indicará uma desconexão entre os aspectos orçamentários, 
direcionados unicamente para controle de legalidade e de 
regularidade contábil, e o sistema de planejamento, que 
originariamente é estruturado a partir da indicação das metas físicas a 
alcançar. Tais fatos inviabilizam a avaliação de desempenho entre o 
planejado e o efetivamente realizado. 

A medição permanente da coerência entre as metas e os objetivos e 
os resultados obtidos da administração de recursos, no que diz 
respeito ao benefício social, por meio da utilização de parâmetros ou 
indicadores de gestão apropriados, é uma preocupação comum aos 
gestores públicos contemporâneos. 

Portanto, entendemos que o projeto deve prosperar para possibilitar 
que esta Casa e, como conseqüência, a sociedade possam ter, na 
prestação de contas do poder público, instrumentos capazes de 
proporcionar maior transparência dos gastos públicos. 

Na certeza de que esta proposição muito acrescentará ao Estado de 
Minas Gerais, conto com os meu!? nobres pares para que possamos 
aprová-la nesta Casa. 

- 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 
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Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 847/2003 
Estabelece, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, a 

obrigatoriedade de implantação de postos avançados de registro em 
maternidades do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as maternidades da rede do Sistema Único de Saúde 

do Estado - SUS - obrigadas a implantar, em parceria com cartórios 
de registro civil, postos avançados para registro de recém-nascidos 
antes de sua alta hospitalar. 

Parágrafo único - A autorização desse serviço deverá ser efetuada 
pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado, cumprindo-se os 
termos estabelecidos pelo Programa de Saúde da Criança do 
Ministério da Saúde. 

Art. 2° - Ao hospital ou à maternidade caberá a cessão de uma sala 
com mesa, cadeiras, computador, impressora, telefone (com linha 
exclusiva) para contato "on-line" com o cartório de origem. 

Art. 3° - Ao cartório autorizado caberá a cessão de um escrevente 
para assumir a função de registrador no local cedido pela 
maternidade, bem como do "software" a ser utilizado. 

Parágrafo único - O horário de funcionamento do posto deverá ser 
de duas horas, durante toda a semana, coincidente com o período da 
alta hospitalar da gestante. 

Art. 4° - Fica estabelecido o prazo de doze meses a partir da data de 
sua publicação, para que as maternidades do SUS se enquadrem nos 
termos desta lei. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de junho de 2003. 
João Bittar 
Justificação: Por falta de informação ou acesso aos serviços 

públicos, parcela considerável da população, especialmente da zona 
rural e de bairros periféricos, ainda não tem a certidão de nascimento, 
ficando à margem da condição civil. Segundo o Censo-2000 do IBGE, 
37 milhões de brasileiros ainda não têm registro e, teoricamente, não 
existem para o Estado; desses, 360 mil residem em Minas Gerais. 

O objetivo deste projeto de lei é garantir que cada indivíduo, desde o 
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momento de seu nascimento, tenha condições legais de existência. 
A Lei Federal no 9.534, de 1997, garante gratuidade dos registros de 
nascimento, e o Ministério da Saúde incentiva essa ação através da 
Portaria no 938, de 20/6/2002. Diversos postos já foram implantados 
em outros Estados, e Minas Gerais, que possui maternidades de 
referência em atendimento à gestante e ao recém-nascido, não pode 
deixar de agir no mesmo sentido. 

Contamos com ·o apoio dos caros Deputados à aprovação deste 
proj~to de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 848/2003 
Declara de utilidade pública a Guarda de Congo Virgem do Rosário, 

com sede no Município de ltaúna. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Guarda de Congo 

Virgem do Rosário, com sede no Município de ltaúna. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2003. 
Neider Moreira 
Justificação: A entidade em tela, fundada em 6/9/78, atende todos 

os requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98. 
A Guarda de Congo Virgem do Rosário tem por finalidades 

desenvolver atividades culturais, de assistência social e 
principalmente folclóricas por meio da apresentação de festejos de 
congados e da preservação das tradições afro-brasileiras. 

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação 
dos meus nobres pares. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 892/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada 

manifestação de aplauso à APAE de Timóteo pelo seu 18° aniversário 
de fundação. (-À Comissão do Trabalho.) 
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N° 893/2003, do Deputado Dalmo Ribeirb Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Consulado Geral do Japão 
pelos 95 anos da imigração japonesa no Brasil. (- À Comissão de 
Turismo.) 

N° 894/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Juiz Celso Maciel Pereira por 
sua posse como Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. (-
À Comissão de Administração Pública.) 

N° 895/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja 
enviado ao Secretário da Fazenda pedido de informações contendo os 
itens que relaciona. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 896/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Rádio Estância de Jacutinga 
pelos 20 anos de fundação. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 897/2003, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Colégio Marista Diocesano de Uberaba 
pelo transcurso do 1 00° aniversário de sua fundação. (- À Comissão 
de Educação.) 

N° 898/2003, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário do Turismo e ao Presidente da TURMINAS com 
vistas a que seja incluído no Plano Mineiro de Turismo o pico do 
lbituruna, localizado no Município de Governador Valadares. (- À 
Comissão de Turismo.) 

N° 899/2003, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o jornal "Edição do Brasil" pelo 
transcurso do 21° aniversário de sua fundação. (- À Comissão de 
Transporte.) 

N° 900/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja 
formulado apelo aos Diretores-Gerais da COPASA-MG, da CEMIG e 
da COMIG com vistas a que seja encaminhado a esta Casa todos os 
demonstrativos, referentes ao mês de maio, da folha de pagamento do 
quadro de pessoal ativo e inativo, efetivo e de recrutamento amplo das 
empresas. 

N° 901/2003, da Comissão de EçJucação, solicitando seja formulado 
apelo à Secretária da Educação com vistas a que sejam prestadas 
informações sobre a existência da verba de R$1.000.000,00, oriunda 
de banco internacional e outros convênios, para a construção de 
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grêmios estudantis nas escolas estaduais de ensino médio. 

N° 902/2003, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 
enviado ao Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma 
Agrária pedido de informações acerca dos assentamentos de 
trabalhadores rurais sem terra dos Municípios de Vazante, Lagamar e 
Guarda-Mor. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 903/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado 
apelo ao Gerente Executivo do IBAMA-MG, ao Presidente da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente e ao Chefe do 3° Distrito do 
Departamento Nacional de Produção Mineral com vistas a que sejam 
avaliadas as sugestões que menciona relativas à política de 
fiscalização das atividades mineradoras realizadas em Pains, Arcos, 
Doresópolis, lguatama, Córrego Fundo e região. 

N° 904/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando seja 
encaminhado ofício ao Gerente Executivo do IBAMA-MG, ao 
Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente e ao Chefe do 3° 
Distrito do Departamento Nacional de Produção Mineral manifestando 
o apoio desta Casa a uma política de integração entre os órgãos de 
defesa do meio ambiente e os mineradores que atuam em Pains, 
Arcos, lguatama, Córrego Fundo, Doresópolis e região. (- Distribuídos 
à Comissão de Meio Ambiente.) 

No 905/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da UTRAMIG com vistas a que envie a essa 
Comissão o balanço dessa Fundação referente ao ano de 2002. (- À 
Mesa da Assembléia.) 

N° 906/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a Coordenadora-Geral da 
entidade Circo de Todo Mundo pela atuação no atendimento de 
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

N° 907/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Cel. PM Davidson Lopes da 
Silva, Comandante da 9a Região da Polícia Militar, de Uberlândia; o 
Maj. PM Oliveiras Calixto de Souza Filho, Comandante da 1 oa 
Companhia Independente, de ltuiutaba; o 2°-Ten. PM Varleno 
Gonçalves Gontijo, Comandante do 6° Pelotão, de Santa Vitória, e o 
3°-Sarg. PM, Wesley Bento Rezende Lima, do mesmo Pelotão, por 
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sua atuação nas operações referentes a conflitos agrários nos 
Municípios de Santa Vitória e Campina Verde. (- À Comissão de 
Segurança Pública.) 

No 908/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG informações sobre a 
sindicância aberta para apurar denúncia do envolvimento dos Cabos 
PM Ferraz e Fábio na morte de Carlos Henrique de Paula Nogueira, 
em Ewbank da Câmara.(- À Mesa da Assembléia.) 

No 909/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada à Diretora-Geral da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN 
- a agilização do envio de documentos solicitados pelo Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH - com vistas à 
instrução de processos de indenização a vítimas de tortura. 

N° 91 0/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando 
seja formulado apelo à Agência Nacional de Telecomunicações -
ANATEL - a fim de que determine às prestadoras de serviços de 
telefonia seja dada ampla publicidade a seus preços e tarifas. 

N° 911/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando 
seja formulado apelo ao Presidente da Caixa Econômica Federal com 
vistas a que os contratos desta com seus mutuários sejam adequados 
ao novo Código Civil, ao Código de Defesa do Consumidor e à 
jurisprudência dos tribunais. 

N° 912/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que seja 
designado Delegado de Polícia para o Município de llicínea. 

Do Deputado Padre João, solicitando seja elaborado projeto de 
resolução que altere o disposto no inciso IX do art. 1 02 do Regimento 
Interno, que estabelece matérias de competência da Comissão de 
Política Agropecuária. (- À Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Paulo Piau, solicitando a realização de seminário 
legislativo sobre arborização urbana e áreas verdes. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Gil Pereira e outros e Leonardo Moreira. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

Especial do Tribunal de Contas, das Comissões de Turismo, de 
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Transporte, do Trabalho, de Segurança Pública, de Educação, de 
Defesa do Consumidor e de Administração Pública e dos Deputados 
Wanderley Ávila (2), Maria Olívia e Dalmo Ribeiro Silva. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Senhoras e senhores, a cada dia penso 

que aprendi quase tudo desta Casa, mas surpresas aparecem, e 
chego à conclusão de que continuamos engatinhando. Li matéria no 
"Estado de Minas" de ontem em que um colega parlamentar disse que 
o recesso do meio do ano deve acabar. Aprendi a não usar 
demagogia. Pergunto se alguém não gostaria de passar 20 dias em 
suas bases e perto de sua família, para dar a atenção que não pode 
dar durante a semana, como eu, que moro em Juiz de Fora e só 
chego em casa na madrugada de sexta-feira. Há pessoas novas na 
Casa, vendendo demagogia barata para a imprensa, e só posso tirar a 
conclusão de que há algum trambolho em casa que o impede de 
querer passar a semana com a família. Quero passar uma semana 
com minha família, sim, mas, se há alguém que não quer, que fique 
aqui, 25 dias, sentado, fazendo nada. Estou certo de que esta Casa 
irá autorizá-lo a ficar aqui, sozinho, lendo. Não admito demagogia. 
Pessoas novas chegaram a esta Casa, pessoas até muito 
conscientes, mas há algumas que pensam que tudo deve ser cortado. 
Lamento, pois não ganhamos votos enganando a população, mas 
com trabalho. Qualquer pessoa que nos vê agora gostaria de passar a 
semana com a família. Quem disser que não quer, não estará falando 
a verdade. Lamento que isso tenha ocorrido e espero que não vire 
uma novela, que pare por aqui, porque assumo publicamente que 
gosto de passar dias com minha família, que representa o que tenho 
de melhor na vida. Repito: o parlamentar que chega com essa história 
de acabar com o recesso já apresentou outras histórias no início do 
mandato. Devemos aceitar o que aparece, pois são pessoas que 
ainda têm muito que aprender. 

Mudando de assunto, falarei sobre a segurança pública no Estado. 
Sou Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública, e hoje 
tivemos reunião em que várias autoridades compareceram. Tantas 
reuniões ocorrem ... e percebo que não chegaremos a lugar algum. 
Para acabar com a criminalidade não adianta fazer reuniões às terças 
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e às quintas-feiras. Primeiro, temos de ter dinheiro para investir em 
segurança; segundo, temos de recuperar os presos. A população 
carcerária não se recupera. Pelo contrário, as penitenciárias e cadeias 
públicas são faculdade do crime. Se o cidadão ficar seis meses numa 
cadeia, porque furtou um sabonete, sairá pronto para assaltar Banco e 
matar para roubar. O cidadão fica revoltado, pois nesses locais, onde 
há capacidade para 40, há 600, e onde há capacidade para 300, há 
mil. O Governo faz vista grossa. Acredita que chamar a imprensa para 
apresentar plano de emergência contra criminalidade resolve. 

Sou admirador do Governador Aécio Neves, de família tradicional, 
mas não tenho de ficar quieto e permitir que isso prossiga. O bom 
amigo é o que fala verdade. Então, Governador, quando tiver novo 
plano de emergência contra a criminalidade para o Estado, não vá a 
público anunciá-lo, pois deixa de ser plano. Os bandidos ouvem rádio, 
lêem jornal e vêem televisão. O que houve quando o senhor reuniu a 
imprensa e apresentou o plano de segurança? No dia seguinte, os 
bandidos atiraram na guarita localizada na Raja, incendiaram três 
ônibus e mataram dois policiais. É a reação do bandido àquilo que foi 
anunciado, mas não deveria ter sido. 

Anuncia um plano de segurança e, ao mesmo tempo, corta 30% do 
orçamento da polícia. Não entendo. Hoje, a polícia usa colete vencido 
há seis meses, que não é à prova de bala, só se for para a bala entrar 
no corpo do policial e não sair mais. Compraram cabo para revólver, 
de 1940. A polícia jogará o cabo no bandido? Não. Gasolina, petróleo 
em geral, não há. 

Em Juiz de Fora, o policial é obrigado a rodar 8 horas e não pode 
passar de 60km rodados. A polícia tornou-se apenas notificadora de 
ocorrência, acabou a ação preventiva. Se o policial, civil ou militar, der 
um tiro, porque sua vida está em risco, responderá a processo 
administrativo, pois gastou munição. 

Já participei das CPis das Carteiras de Habilitação e do Sistema 
Prisional. Na Comissão de Segurança Pública chegamos à seguinte 
conclusão: caminhamos para o fim da liberdade do cidadão de bem. 
Todo final de semana, em BH, ocorrem 26 a 30 assassinatos. 
Enquanto isso, ouvimos demagogias acarretando o desgaste da 
instituição. Continuo sendo base do Governo, mas para atos racionais. 
Sem desmerecer a Liderança do PL, não votarei a favor de matéria 
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que prejudique o funcionalismo. Não voto a favor de o cidadão ser 
analisado pela chefia. É fácil um chefe não gostar de um funcionário 
produtivo e avaliar bem o improdutivo, e uma comissão não-sei-das-
quantas colocar o primeiro nas ruas. Existe processo administrativo, 
apesar de demorado. O art. 5°, LV, da Constituição, tem de ser 
respeitado: todo cidadão brasileiro ou naturalizado no Brasil tem o 
direito a ampla defesa e ao contraditório. 

Fui contra várias medidas tomadas por Itamar Franco, apesar de ser 
meu conterrâneo, e nem por isso deixei de ter companheiros. Sempre 
tive a racionalidade de colocar as coisas nos devidos lugares. Há 
quatro anos, disse que, ao pagar-se para retirarmos o IPVA, tratava-
se de bitributação; foram jogados fora R$40.000.000,00 com a 
construção do aeroporto de Goianá, como o de Confins, com duas 
pistas, barro e poeira. Itamar Franco foi ótimo para as polícias, mas 
faltou coerência. O policial militar ganha R$1.000,00, e o educador, 
R$460,00 no início da carreira. E ainda querem cortar os 
penduricalhos, como férias-prêmio e qu1nquemo, totalizando 
R$240,00. Que mandem para cá o projeto de cargos e carreira; 
estipularemos piso de R$700,00; aí, sim, poderemos cortar; mas, 
dessa maneira, não voto a favor. 

Governador Aécio Neves, sou profundo admirador de V. Exa., que 
muito nos honrou na Câmara dos Deputados. Por ser seu amigo, digo-
lhe a verdade: não voto a favor do julgamento do funcionário pela 
comissão "não-sei-das-quantas" nem a favor do corte na área da 
educação. 

Deputado Sargento Rodrigues, não disse que a polícia está 
ganhando bem, somente faltou critério. Por quê? Porque não é 
correto, no início de carreira, um policial ganhar R$1.000,00 e um 
educador, com 20 anos de profissão, receber R$480,00. Obviamente, 
os dois estão ganhando mal, mas o educador pior ainda. A maioria 
dos políticos só lembra da educação em campanha. Posso falar dessa 
maneira, porque, quando fui Prefeito de Juiz de Fora, deixei o 
educador ganhando de seis a oito salários mínimos, sem nunca 
atrasar em um dia seu salário. Muito obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Alberto 
Bejani, Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública, admiro-o 
muito. Aliás, em outras comissões, fomos parceiros. 
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Na audiência pública que tratava da violência envolvendo 

cobradores, motoristas de coletivos e taxistas, o Deputado Alberto 
Bejani disse que precisamos urgentemente de investimentos. 
Concordo plenamente com ele. A Comissão de Segurança Pública 
tem um papel fundamental. O Deputado precisou ausentar-se. Logo 
em seguida, ausentou-se o Presidente e eu. No final da audiência, o 
representante de um dos sindicatos disse não querer apenas uma 
reunião com falas e falas, sem resultado. Nós, Deputados, cobramos 
veementemente do Governador posição firme, investimento e 
prioridade, pois a sociedade clama, cada vez mais, por segurança. 
Então disse ao cidadão que o seu testemunho e seu clamor eram 
fundamentalmente importantes para os Deputados e para quem 
assistia à TV Assembléia no momento da transmissão dos trabalhos 
da Comissão. Por quê? Porque nos respaldava e nos apontava que o 
caminho trilhado por nós, na Comissão de Segurança Pública, é o 
correto. O clamor da sociedade norteia as ações públicas, quer sejam 
dos Deputados, quer do Poder Executivo Municipal, Estadual ou 
Federal. 

Portanto, é necessário, Deputado Alberto Bejani, que realizemos 
audiências públicas e ouçamos as pessoas, como eu e o Deputado 
Célio Moreira fizemos no Barreiro. Quando ocupei a tribuna em outra 
reunião, falei sobre um cidadão que teve a sua padaria, que gera 34 
empregos diretos, assaltada 55 vezes. Ele clamava por solução e não 
queria apenas reunião. Eu também não quero, mas é a forma da 
sociedade, do cidadão manifestar a sua indignação e utilizar o 
microfone da tribuna para que o Governador ouça, reflita e norteie as 
suas ações políticas. 

Dia a dia, nós, Deputados, funcionários desta Casa, cidadãos, 
somos vítimas de assaltos. Além disso, muitos policiais morrem. Logo, 
é necessário que todas as vozes convirjam numa única direção. O 
melhor ouvido é o do Chefe da Polícia Civil, do Comandante-Geral da 
Polícia Militar, do Procurador-Geral do Ministério Público, do 
Presidente do Tribunal de Justiça, do Governador do Estado. Essas 
autoridades podem agir concretamente. É preciso que, de uma vez 
por todas, elas entendam que temos de priorizar a segurança pública. 
É fundamental que a Comissão de Segurança Pública, em combate 
ao crime organizado, ouça as pessoas, os segmentos organizados da 
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sociedade e dê voz aos que não a possuem, pois esse é o primeiro 
papel da Assembléia. 

Segundo, temos que fiscalizar os atos do Executivo, e nada mais 
coerente do que ouvir a população na comissão para dar respaldo a 
essa fiscalização. Portanto, quero acreditar que desta vez, no ano de 
2003, o orçamento do Estado dará prioridade à segurança pública. 
Para 2004 teremos orçamento compatível com a realidade da 
demanda que exige a área de segurança no setor prisional, da PM, da 
Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e de todos os órgãos e 
instituições ligadas diretamente à segurança pública. 

Concordamos plenamente com o companheiro Alberto Bejani, mas a 
comissão tem papel fundamental para que possamos ouvir a 
população, as entidades de classe, os próprios Deputados, para, 
numa ação conjunta, fazer chegar nossas vozes àquele que tem 
poder de decisão para verdadeiramente priorizar as ações de 
segurança pública. 

Reitero o apelo que fizemos na parte da manhã. Protocolaremos 
requerimento assinado por mim e pelo Deputado Durval Ângelo para 
que V. Exa. destine uma semana dos nossos trabalhos à discussão 
sobre segurança pública, a fim de que façamos esforço concentrado 
para votar todos os projetos da área que tramitam no Legislativo, 
dando demonstração do nosso compromisso com a sociedade. 
Estamos acompanhando de perto as questões que envolvem a 
segurança pública. 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 comunicações da Presidência e de Deputados e 
a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

reunião os Requerimentos n°s 436, 452, 526, 534 e 553/2003, em 
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, 
pela manhã. 
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Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados 

nos termos da Decisão Normativa da Presidência no. 9, o~ 
Requerimentos nos 909/2003, da Comissão de Direitos Humanos, 91 o 
e 911/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, e 912/2003, da 
Comissão de Segurança Pública. 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 pelas Comissões de 
Administração Pública - aprovação, na 11 a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nos 688/2003, do Deputado Doutor Viana, 701/2003, 
do Deputado Célio Moreira, 705 e 818/2003, do Deputado Paulo Piau, 
713 e 714/2003, do Deputado Leonardo Moreira, 755/2003, do 
Deputado Dimas Fabiano, 775/2003, do Deputado Alberto Pinto 
Coelho, e 865/2003, da Deputada Marília Campos; de Defesa do 
Consumidor - aprovação, na 13a Reunião Ordinária, do Requerimento 
no 841/2003, do Deputado João Bittar; de Educação - aprovação, na 
11a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 387, 559 e 560/2003, 
do Deputado Fábio Avelar, 394/2003, do Deputado João Leite, 
405/2003, do Deputado Mauri Torres, 408/2003, do Deputado Miguel 
Martini, 448/2003, do Deputado Padre João, 506/2003, do Deputado 
Wanderley Ávila, e 558/2003, do Deputado Weliton Prado, e dos 
Requerimentos nos 751 e 773/2003, da Deputada Ana Maria, 752, 
754, 861 e 868/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 771/2003, do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, 802/2003, do Deputado Leonardo 
Quintão, 804 e 805/2003, do Deputado Márcio Passos, 835/2003, do 
Deputado Chico Simões, 863/2003, do Deputado Djalma Diniz, 
864/2003, do Deputado Laudelino Augusto, e 867/2003, do Deputado 
Adalclever Lopes; de Segurança Pública - aprovação, na 7a Reunião 
Ordinária, do Requerimento no 857/2003, da Comissão de Direitos 
Humanos; do Trabalho - aprovação, na 13a Reunião Ordinária, dos 
Projetos de Lei nos 250/2003, do Deputado Paulo Piau, 312 e 
564/2003, do Deputado Fábio Avelar, 333/2003, do Deputado 
Sargento Rodrigues, 343/2003, do Deputado Alberto Bejani, 401/2003, 
da Deputada Maria José Haueisen, 416/2003, do Deputado Miguel 
Martini, 444 e 445/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, 453 e 
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613/2003, do Deputado Adelmo Carneirb Leão, 486/2003, do 
Deputado Antônio Júlio, 490/2003, do Deputado Mauri Torres, 497, 
502 a 505 e 596/2003, do Deputado Wanderley Ávila, 51 !5/2003, do 
Deputado Luiz Fernando Faria, 526 e 527/2003, da Deputada Maria 
Olívia, 533/2003, do Deputado Bilac Pinto, 546, 549 e 551/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 557/2003, do Deputado Dimas 
Fabiano, 569/2003, do Deputado Gil Pereira, 591/2003, do Deputado 
Roberto Ramos, 593/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, e 
626/2003, do Deputado Adalclever Lopes, e dos Requerimentos nos 
807/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 812/2003, do Deputado 
Doutor Viana; de Transporte - aprovação, na 13a Reunião Ordinária, 
dos Requerimentos nos 847/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, e 
856/2003, do Deputado Leonardo Moreira; e de Turismo - aprovação, 
na 14a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 800 e 801/2003, do 
Deputado Leonardo Quintão, 851/2003, do Deputado Doutor Viana, 
862/2003, do Deputado Djalma Diniz, e 870/2003, do Deputado 
Doutor Ronaldo; e da Comissão Especial do Tribunal de Contas -
informando o término de seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e 
encaminha o seguinte relatório final de suas atividades: 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE 
CONTAS 
SUMÁRIO 

I - Introdução 
li - Composição e prazo de funcionamento da Comissão 
111- Audiências promovidas pela Comissão 
IV - Análise da questão 
1 - Organização interna do Tribunal de Contas 
2 - Procedimentos fiscalizatórios que lhe são afetos 
3 - O Ministério Público junto do Tribunal de Contas 
4 -Visita aos Tribunais de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

do Estado de Goiás, dos Municípios de Goiás e do Estado de Minas 
Gerais 

V - Conclusões 
VIl- Anexos 
1 - Resumo dos depoimentos 
2 - Proposta de emenda à Constituição estabelecendo a forma de 

ingresso ao Cargo de Auditor do Tribunal de Contas 
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3 - Mensagem a ser enviada a parlamentares mineiros no 

Congresso Nacional e aos Presidentes da Câmara e Senado Federal 
4 - Proposta de emenda à Constituição inserindo a criação do 

Ministério Público Especial junto do Tribunal de Contas 
5 - Lei n° 11.160, de 1998, que organiza o Ministério Público junto do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
6 - Regimento Interno do Ministério Público Especial junto do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
7 - Edital do Concurso de Adjunto de Procurador do Ministério 

Público Especial junto do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul 

8 - Proposta de projeto de lei alterando dispositivos da Lei 
Complementar n° 33, de 1994 

9 - Análise prévia da documentação encaminhada pelo Tribunal de 
Contas 

I - Introdução 
As comissões especiais para proceder a estudo sobre determinada 

matéria de interesse público constituem instrumento de que se valem 
os parlamentares para a realização de sua missão fiscalizadora, no 
âmbito da Assembléia Legislativa do Estado. 

A requerimento do Deputado Rogério Correia, nos termos do art. 
111, 11, do Regimento Interno, foi instalada Comissão Especial para, 
no prazo de 60 dias, averiguar o funcionamento do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais, em relação à sua organização interna, 
aos procedimentos fiscalizatórios que lhe são afetos, bem como às 
outras atribuições constitucionais inerentes à sua função e tendo em 
vista as normas que atribuem à Assembléia Legislativa o exercício, 
pelo controle externo, da fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da 
administração pública. 

A Comissão foi instalada com o objetivo de promover um amplo 
estudo sobre a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais. Assim, procurou ouvir autoridades, Procuradores, 
especialistas, sindicalistas e dirigentes do Tribunal de Contas que 
pudessem trazer alguma contribuição a seus trabalhos. Para maior 
eficácia do trabalho, realizou quatro visitas técnicas: ao Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ao Tribunal de Contas dos 
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Municípios de Goiás, ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás e 
ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

11 - Composição e prazo de funcionamento da Comissão 
Foram designados membros efetivos da Comissão Especial os 

Deputados Sebastião Navarro Vieira, Antônio Carlos Andrada (PSDB), 
Rogério Correia (PT), Fábio Avelar (PTB) e José Henrique (PMDB), e 
suplentes, os Deputados Olinto Godinho (PSDB), Gil Pereira (PP), 
Gilberto Abramo (PMDB), Marília Campos (PT) e Mauro Lobo (PSB). 

A Comissão, que passou a ser denominada Comissão Especial do 
Tribunal de Contas, iniciou suas atividades no dia 19/3/2003. O 
Deputado Sebastião Navarro Vieira foi eleito Presidente, e o Deputado 
Fábio Avelar, Vice-Presidente. Foi designado relator o Deputado 
Antônio Carlos Andrada. 

O prazo de funcionamento da Comissão, inicialmente previsto para 
60 dias, foi prorrogado por 30 dias em virtude de requerimento 
apresentado pelo relator da Comissão, Deputado Antônio Carlos 
Andrada. 

111 - Audiências promovidas pela Comissão 
Foram realizadas algumas reuniões destinadas a ouvir convidados e 

um resumo das informações por eles prestadas faz parte deste 
relatório (anexo 1 ). Em ordem cronológica, foram ouvidos os seguintes 
convidados: 

8/4/2003 - Srs. Rosalvo Ribeiro Mendes, Procurador-Geral do 
Ministério Público junto do Tribunal de Contas; Marcial Vieira de 
Souza, Procurador do Ministério Público; e Rodrigo Cançado Anaya 
Rejas, Procurador do Ministério Público Estadual. 

23/4/2003 - Raquel de Oliveira Miranda Simões, Diretora Geral do 
Tribunal de Contas; Marconi Augusto Fernandes Braga, Diretor da 
área de Auditoria Externa do Tribunal de Contas; Carlos Alberto 
Nunes Borges, Diretor da área de Análise Formal de Contas do 
Tribunal de Contas; e Amaryllis Maselli Lemes, Diretora da área de 
Análise dos atos de Admissão, Aposentadoria, Reforma e Pensão do 
Estado. 

29/4/2003 - Stela Pacheco Pimenta, Presidente do Sindicato dos 
Servidores do Tribunal de Contas; e Gilvan Alves Franco, Procurador 
do Ministério Público, responsável pela apuração de crimes contra 
Prefeitos. 
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6/5/2003 - Srs. Frederico Pardini, Auditor 'aposentado do Tribunal 

de Contas; e Carlos Pinto Coelho Mota, professor da Escola de 
Contas. 

13/5/2003 - Srs. Mauro Bonfim, Consultor Legislativo e advogado 
especializado em Direito Municipal; e Menelick de Carvalho, professor 
da Faculdade de Direito da UFMG. 

IV - Análise da questão 
1 - Organização Interna do Tribunal de Contas 
Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais compete atuar na 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Estado e de seus municípios, bem como na das 
respectivas entidades da administração direta ou indireta e na das 
fundações por eles instituídas ou mantidas, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade e razoabilidade de qualquer ato 
administrativo de que resulte receita ou despesa. A jurisdição do 
Tribunal alcança administradores e demais responsáveis por dinheiro, 
bens e valores públicos, além das pessoas físicas ou jurídicas, que, 
mediante convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos 
congêneres, apliquem auxílios, subvenções ou recursos repassados 
pelo poder público. 

A ação fiscalizadora do Tribunal pode, ainda, ser provocada por 
solicitação do Poder Legislativo (art. 76, inciso VIl, da Constituição 
Estadual), bem como por cidadãos, partidos políticos ou sindicatos, 
que podem apresentar denúncias que tenham repercussão na área de 
atuação do Tribunal. 

De acordo com a Lei Complementar n° 33, de 1994, que dispõe 
sobre a organização do Tribunal de Contas do Estado de Minas, o 
órgão é composto por sete Conselheiros. Completam sua organização 
a Auditoria e o quadro próprio de pessoal dos seus serviços auxiliares. 
Para o exercício de suas competências, o Tribunal é dividido em 
quatro Câmaras. À primeira Câmara compete decidir sobre processos 
pertinentes à fiscalização financeira, orçamentária, contábil, 
operacional e patrimonial dos municípios. A segunda Câmara cuida de 
instruir e examinar a legalidade d~ atos e procedimentos licitatórios. A 
terceira e a quarta Câmaras tratam dos demais temas que não são de 
competência das Câmaras anteriores. 

O Tribunal está organizado em três Diretorias Técnicas. Uma 
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responsável pela análise dos atos de admissão, aposentadoria, 
reforma e pensão do Estado, dos municípios e da administração 
indireta estadual e municipal. Outra, pela Análise Formal das Contas 
prestadas tanto na área estadual como na municipal, bem como pelo 
exame de contratos, convênios, licitações e instrumentos congêneres. 
Uma terceira, responsável pela Auditoria Externa, procedendo às 
inspeções, auditorias, diligências e tomada de contas em todos os 
órgãos fiscalizados pelo Tribunal. 

1.1 - Quanto ao corpo de funcionários 
O Tribunal de Contas conta 1.272 funcionários efetivos com boa 

qualificação técnica, na sua maioria ingressos na Casa por meio de 
concurso público. Em nossa análise destacamos os seguintes pontos: 

Existe um programa permanente de capacitação dos servidores, aos 
cuidados da Escola de Contas, que confere a eles o conhecimento 
técnico necessário para desempenhar satisfatoriamente suas funções. 

Do total de servidores efetivos, 17% estão lotados nos gabinetes dos 
Conselheiros, entre eles 94 na Presidência e na Vice-Presidência e 
121 distribuídos nos gabinetes dos demais cinco Conselheiros. 
Desses servidores, 38 estão em cargos de recrutamento amplo, com 
uma média de 5 funcionários de recrutamento amplo por gabinete. De 
acordo com a Sra. Raquel Simões, Diretora-Geral do Tribunal de 
Contas, o número de funcionários de recrutamento amplo está aquém 
da necessidade da Casa. 

O Tribunal de Contas conta 418 funcionários terceirizados, 
distribuídos em diversas áreas do Tribunal: 51 estão em gabinete, 9, 
na Diretoria-Geral, 22, na Informática, 4, na Assessoria Jurídica, 5, na 
Biblioteca, 4, na Associação dos Servidores, 31, na Segurança e 126, 
na Limpeza e Serviços Gerais. 

O salário inicial de um técnico do Tribunal é de R$ 1.123,58, para o 
cumprimento de uma jornada diária de 6 horas. Os cargos de 
Coordenadores de Área têm uma remuneração de R$ 3.796,08. Os 
cargos de diretoria têm um salário de R$ 6.816,56. A esses valores 
devem ser acrescidas as vantagens pessoais. 

1 .2 - Quanto à Auditoria 
Além dos sete Conselheiros, o Tribunal é composto por sete 

Auditores que têm a competência de emitir pareceres fundamentados 
e conclusivos nos processos de prestação e tomadas de contas. 
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Atualmente o quadro de Auditores do Tribunal conta apenas dois 
Auditores, existindo cinco vagas em aberto. Isso se deve ao fato de 
que a Constituição do Estado, ao contrário do que ocorre na maioria 
dos outros Estados federados, estabelece que os Auditores do 
Tribunal sejam indicados para o cargo pelo Governador do Estado, em 
vez de prestarem concurso público. 

No entanto, em 5/3/97, o Supremo Tribunal Federal, julgando uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo Sindicato dos 
Servidores do Tribunal de Contas (ADIN 1067-1 ), considerou 
inconstitucional o art. 79 da Constituição mineira, determinando que o 
provimento para o cargo de Auditor deve ser feita por concurso 
público de provas e títulos. O Tribunal de Contas nunca realizou 
concurso para Auditor. Segundo a Diretora-Geral do Tribunal, Raquel 
Simões, uma das prioridades da atual administração seria a realização 
do referido concurso, mas ainda não há prazo estabelecido. 

Vale salientar que o Auditor tem um papel fundamental no processo 
de fiscalização das coritas públicas. Conforme disposto no art. 66 do 
Regimento Interno do Tribunal de Contas, que trata da tramitação e da 
instrução dos processos, todos os autos, após protocolizados, 
autuados e distribuídos a um relator, serão encaminhados diretamente 
com vista à diretoria própria, à Auditoria e à Procuradoria. A falta de 
auditores ficou evidente quando, recentemente, o Tribunal de Contas 
criou uma comissão de servidores para auxiliar no exame dos 
processos distribuídos aos dois Auditores que atuam naquela Casa. 

1.3 - Quanto ao Ministério Público junto do Tribunal de Contas 
Precisamente neste momento, o Tribunal de Contas vive uma 

situação peculiar pois, desde 3 de abril deste ano, o Supremo Tribunal 
Federal considerou inconstitucional a forma como está estruturado o 
Ministério Público junto daquela Casa. Assim, urge que se implante o 
Ministério Público Especial junto do Tribunal de Contas. 

1.4- Quanto à estrutura física 
Em nossa análise verificamos que o Tribunal de Contas tem uma 

estrutura física adequada para o desempenho de suas atividades. Os 
dois edifícios onde funcionam o Tribunal são amplos e modernos, 
permitindo uma boa acomodação do pessoal. Os equipamentos 
utilizados na análise das contas públicas, em especial os recursos 
informáticos, atendem suficientemente à demanda do trabalho 
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desenvolvido. 

2- Procedimentos fiscalizatórios que lhe são afetos 
Ao Tribunal de Contas compete fiscalizar 2.178 entes públicos: 126 

órgãos e entidades estaduais (administração direta e indireta) e 2.052 
órgãos e entidades municipais (Prefeituras, Câmaras e outras 
entidades públicas municipais). Deve o Tribunal examinar a 
legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de qualquer 
ato administrativo de que resulte receita ou despesa para os cofres 
públicos. 

Das informações encaminhadas a esta Comissão pelo Tribunal de 
Contas, destacamos os seguintes pontos: 

Nos últimos três anos, o Tribunal realizou 258 inspeções ordinárias 
em municípios mineiros (92 inspeções em 2000, 76 em 2001 e 90 em 
2002). Considerando que Minas Gerais conta com 853 municípios, 
verifica-se que apenas 30% deles foram visitados no último triênio. De 
acordo com o Diretor de Auditoria Externa do Tribunal, Sr. Marconi 
Braga, em 2003 o Tribunal pretende realizar inspeção "in loco" em 
aproximadamente 250 municípios. Segundo o Diretor, o tamanho do 
Estado de Minas Gerais e o elevado número de municípios dificulta o 
deslocamento de técnicos para a auditoria externa, principalmente 
pelos custos desse deslocamento. 

No mesmo período, foram realizadas 197 inspeções extraordinárias 
em municípios (75 inspeções em 2000, 60 em 2001 e 62 em 2002). As 
inspeções extraordinárias são realizadas, principalmente, em virtude 
de processos de denúncia. 

Quanto à fiscalização de órgãos e entidades da administração direta 
e indireta do Estado, durante o triênio 2000-2001-2002, o Tribunal 
realizou inspeções e auditorias externas em 81 entidades (17 
entidades visitadas em 2000, 28 em 2001 e 36 em 2002). 
Considerando que o Tribunal tem competência para fiscalizar 126 
órgãos e entidades estaduais da administração direta e indireta, 
verifica-se que visita anualmente, em média, apenas 20% dessas 
entidades. Assim mesmo, muitas das inspeções realizadas visam a 
apurar aspectos específicos, não representando uma fiscalização 
global das contas. 

O Tribunal de Contas não consegue dar vazão ao número de 
processos de aposentadoria, pensão e reforma que dão entrada na 
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entidade. Durante o ano de 2002, deram entrada no Tribunal 4.211 
processos, entre os quais 2. 725 foram homologados. Segundo 
informações da Diretoria de Aposentadoria, Reforma, Pensão e Atos 
de Admissão, aguardam exame no Tribunal 3.657 processos de 
pensão e 2.581 processos de reforma. Quanto aos atos de 
aposentadoria, a Diretoria informa que atualmente estão sendo feitos 
levantamentos para identificar a quantidade de processos que 
aguardam análise, não sabendo precisar o número deles. De acordo 
com informações do Sindicato dos Servidores do Tribunal, cerca de 
50.000 processos de aposentadoria estariam aguardando análise do 
Tribunal. 

Quanto à metodologia de análise de contas, verificamos que o 
Tribunal faz um acompanhamento eletrônico da execução das receitas 
e despesas públicas por meio de macroindicadores, utilizados como 
subsídio para a fiscalização externa, que ocorre de forma muito 
reduzida. A base do processo de fiscalização do Tribunal é um 
sistema denominado SIACE - Sistema Informatizado de Apoio ao 
Controle Externo. Esse sistema compõe-se de três produtos: o SIACE 
- Prestação de Contas Anuais, o SIACE - Lei de Responsabilidade 
Fiscal e o SIACE - Atos de Pessoal (este último ainda não está 
implantado). O SIACE é composto por dois módulos: remessa e 
análise. O módulo de remessa, instalado nos entes juridicionados, tem 
como fim a coleta de dados e sua remessa ao Tribunal, via Internet. 
Os dados enviados pelos juridicionados são armazenados em um 
banco de dados e acessados, via rede, por meio do módulo de 
análise, pelos técnicos do Tribunal, para procederem à análise e à 
emissão dos relatórios técnicos. Os técnicos do Tribunal não têm 
acesso a nenhum documento. Pela metodologia utilizada, o SIACE 
serviria de apoio à fiscalização externa, que em inspeções "in loco" 
verificariam a veracidade e a qualidade das informações prestadas. 

No entanto, como o Tribunal realiza poucas inspeções externas, o 
SIACE acaba perdendo seu objetivo de apoio ao Controle Externo. 
Com isso, o que deveria ser um meio, acaba se tornando um fim em si 
mesmo, a partir do momento em que o parecer prévio das Contas 
Municipais é fornecido com base nas informações eletrônicas 
prestadas pelos municípios, por meio do sistema. Na maioria das 
vezes, não ocorre nenhuma inspeção "in loco" e o técnico responsável 
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não tem acesso a nenhum documento que compõe a prestação de 
contas (nota fiscal, nota de empenho, processo licitatório, contratos, 
etc.). A metodologia adotada não permite, por exemplo, fazer um 
cruzamento de notas fiscais para saber se um fornecedor fantasma 
atua em diversos municípios. 

3 - O Ministério Público junto do Tribunal de Contas 
Prevê a Constituição Estadual que o Ministério Público, junto do 

Tribunal de Contas, é exercido por Procuradores de Justiça 
integrantes do Ministério Público Estadual. Compete ao Ministério 
Público promover a defesa da ordem jurídica e, entre suas atribuições, 
consta a execução dos julgados do Tribunal, adotando as 
providências necessárias ao seu cumprimento. 

A Constituição de 1989 não reconheceu a existência de um 
Ministério Público Especial, especializado em temas ligados à 
fiscalização de contas públicas. Tal impropriedade foi objeto de uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN na 2.068-4 -, requerida 
pelo Procurador-Geral da República. Julgada em 3/4/2003, o Supremo 
Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, pela inconstitucionalidade 
de parte do art. 124 da Carta mineira. Em seu voto, o Ministro Sidney 
Sanches atenta para a natureza "sui generis" do Ministério Público 
que atua perante o Tribunal de Contas, cuja função é alheia à 
tipicamente constitucional. 

A inércia do Tribunal de Contas em adaptar-se a tal decisão tem 
deixado uma lacuna na sua organização e funcionamento, o que tem 
contribuído para dificultar o cumprimento das atribuições 
constitucionais do Tribunal. 

De acordo com o Dr. Rosalvo Mendes, Procurador-Geral do 
Ministério Público junto do Tribunal de Contas, a instalação do 
Ministério Público Especial representará um avanço, pois os 
Procuradores que atuarão no Tribunal terão de ser profissionais com 
conhecimento especial na área de fiscalização financeira e 
orçamentária. 

4- Visita aos Tribunais de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 
dos Municípios de Goiás, do Estado de Goiás e do Estado de Minas 
Gerais. 

Visando subsidiar seus trabalhos, a Comissão Especial realizou três 
visitas a outros Tribunais de Contas. No dia 23/5/2003, os Deputados 
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Sebastião Navarro Vieira e Rogério Correia visitaram o Tribunal de 
Contas do Rio Grande do Sul. No dia 9/6/2003, os Deputados Antônio 
Carlos Andrada, Fábio Avelar, José Henrique e Olinto Godinho 
visitaram o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás e o Tribunal 
de Contas do Estado de Goiás. No dia 1 0/6/2003, os Deputados 
Sebastião Navarro Vieira, Antônio Carlos Andrada, José Henrique e 
Olinto Godinho visitaram o Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais. 

Como inferência geral, verificamos que, à exceção do Tribunal de 
Contas de Minas Gerais, os outros três Tribunais visitados têm em 
seus quadros Auditores Substitutos de Conselheiros concursados, 
possuem um Ministério Público Especial do Tribunal de Contas e 
adotam a regionalização de suas atividades para melhor atender às 
suas funções. A seguir, destacamos outros pontos positivos 
percebidos pela Comissão em cada uma das visitas técnicas aos 
Tribunais de outros Estados. 

Tribunal de Contas do Estado de Goiás 
O Tribunal tem equipes permanentes de auditores em cada um dos 

órgãos da administração direta do Estado sob sua jurisdição. Esses 
técnicos fazem um controle permanente da utilização dos recursos 
públicos. 

Mensalmente os órgãos fiscalizados devem enviar ao Tribunal um 
extrato bancário com toda a movimentação financeira da entidade. 
Toda entrada e toda saída de recursos é conferida pelo Tribunal. 

Dos 529 funcionários do Tribunal, 75% trabalham em setores 
relacionados à atividade-fim do órgão. 

IV - Conclusões 
Esta Comissão Especial, após buscar todas as informações 

necessárias para averiguar o funcionamento do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, sente-se em condições de apresentar 
algumas conclusões. 

1 - É premente a necessidade de realização de concurso para 
Auditor do Tribunal de Contas. O Auditor do Tribunal é um servidor 
público, e não um agente político, devendo sujeitar-se às regras 
instituídas no art. 37 da Constituição Federal, que prescreve concurso 
público para ingresso na carreira. Há mais de seis anos, o Supremo 
Tribunal Federal considerou inconstitucional o art. 79 da Constituição 

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



956 
mineira, que delega ao Governador a indicação dos auditores. O 
Tribunal de Contas, em vez de acatar a decisão do Supremo, nunca 
providenciou a abertura de concurso público para o cargo. Atualmente 
aquela Casa conta apenas dois Auditores. 

Por sua lógica evidente, vale aduzir o argumento do Prof. Menelick 
de Carvalho, que afirma que os Auditores são uma peça-chave na 
instrumentalização técnica do Tribunal, desde que concursados. Os 
Auditores, como técnicos selecionados por meio de concurso público, 
apresentam pareceres que representariam o equilíbrio na articulação 
entre a política e a técnica, entre o papel propriamente constitucional 
reservado ao Legislativo e o papel instrumental de fornecimento de 
dados técnicos pelo Tribunal. 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
O Tribunal de Contas realiza, no mínimo, um procedimento de 

auditoria por ano em cada órgão ou entidade fiscalizada. Na visão do 
Conselheiro Hélio Mileski, é inconcebível que as contas de uma 
entidade sejam aprovadas sem que haja uma auditoria externa para 
verificar a veracidade dos documentos probantes dos atos 
administrativos. Existe um planejamento operacional, que define o 
cronograma de visitas anuais. 

Apenas os servidores encarregados da limpeza e da segurança são 
terceirizados. 

Dos 822 funcionários do Tribunal, 76% trabalham em setores 
relacionados à atividade-fim do órgão, ou seja, em atividades 
relacionadas à fiscalização. 

Uma comissão de servidores do Tribunal de Contas acompanha 
periodicamente os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento 
da Assembléia Legislativa, visando a uma maior integração com a 
Assembléia e antecipando alguma demanda futura. 

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul é também 
objeto de inspeção regular pelo Tribunal de Contas. 

Tribunal de Contas dos municípios de Goiás 
Todos os municípios goianos prestam contas mensalmente ao 

Tribunal no prazo de até 45 dias após o encerramento de cada mês. 
A Constituição daquele Estado determina que a Prefeitura deve 

enviar à Câmara Municipal cópia dos balancetes e dos documentos 
que os instruem, concomitantemente com a remessa destes ao 
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Tribunal de Contas. 

Existe um convênio com a Secretaria de Estado da Fazenda, que 
permite ao Tribunal verificar, eletronicamente, a existência de notas 
frias emitidas por fornecedores inexistentes. Uma equipe de fiscais da 
Secretaria da Fazenda acompanha sistematicamente a atuação do 
Tribunal, ocupando uma sala naquele órgão. 

O Tribunal fiscaliza toda a documentação referente aos processos 
licitatórios. Quando a contratação é superior a R$ 600.000,00 a 
Prefeitura é obrigada a comunicar previamente ao Tribunal de Contas, 
que fará um controle concomitante do processo licitatório. 

Cada município envia mensalmente ao Tribunal a relação dos 
servidores municipais e seus respectivos vencimentos. 

O Tribunal edita anualmente um Anuário Estatístico dos Municípios 
de Goiás, comparando, por meio de indicadores, aspectos como 
gastos em educação, receitas correntes por habitante, despesas com 
pessoal, impostos e transferências constitucionais, entre outros. 

O Tribunal possui 320 servidores para fiscalizar um universo de 246 
municípios. 

Vale ressaltar que o provimento do cargo de Auditor no Tribunal de 
Contas da União se dá mediante nomeação pelo Presidente da 
República, após aprovação em concurso público de provas e títulos. 

Assim, apresentamos uma proposta de emenda a Constituição 
(Anexo 2) para adequar nossa Carta Constitucional à decisão do 
Supremo Tribunal Federal. 

2 - Os trabalhos da Comissão colocaram em evidência a dificuldade 
do Tribunal de Contas em inspecionar, tempestivamente, todos os 
órgãos e entidades sob sua jurisdição. A grande extensão do Estado 
de Minas Gerais, com seus 853 municípios, é um obstáculo ao 
deslocamento de servidores para o trabalho de auditoria externa. 
Ademais, à luz da nossa Constituição Estadual, as competências do 
Tribunal vão além do exame formal da legalidade das despesas, pois 
este deve verificar aspectos como a legitimidade, economicidade e 
razoabilidade dos atos administrativos. Se acrescentamos as novas 
exigências de fiscalização derivadas da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, verifica-se que o ordenamento atual tornou mais complexa 
ainda as atividades do Tribunal. 

Assim, dada a dimensão dos encargos do Tribunal e o tamanho do 
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nosso Estado, propomos que a lei de organização do Tribunal 
promova a regionalização de suas atividades, a exemplo do que 
ocorre em diversos Estados da Federação como o Rio Grande do Sul, 
São Paulo e Rio de Janeiro. A criação de Inspetorias Regionais seria 
um ganho de qualidade operacional nas atividades do Tribunal. 

3 - O Tribunal de Contas é ineficaz em sua atribuição de fiscalização 
externa. Dos 853 Municípios do Estado de Minas Gerais, menos de 
30% sofreram inspeção "in loco" nos últimos três anos. Em relação às 
entidades da administração direta e indireta do Estado, verificamos 
que, anualmente, o Tribunal visita apenas cerca de 20% das 
entidades sob sua jurisdição. Fatores como o reduzido número de 
funcionários dedicados às atividades-fim da entidade e uma 
inadequada política de prioridades fazem com que a atuação daquela 
Corte fique prejudicada, o que abre espaço à má gestão pública e à 
impunidade. As dificuldades apresentadas pelos Diretores daquela 
Casa não deveriam justificar a ineficácia no processo de fiscalização 
externa. Guardadas as devidas proporções, trazemos o exemplo do 
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que, com 497 municípios e 
metade dos servidores do Tribunal de Contas de Minas Gerais, realiza 
anualmente pelo menos uma inspeção externa a cada município e 
órgão da administração direta e indireta daquele Estado. 

Consideramos a inspeção "in loco" essencial para avaliar a boa ou a 
má utilização dos recursos públicos. O simples envio eletrônico de 
formulários para a sede do Tribunal em Belo Horizonte através do 
sistema informatizado SIACE não é suficiente para verificar se houve 
fraude, corrupção ou má utilização do dinheiro público. Os Diretores 
do Tribunal de Contas disseram a esta Comissão, em diversas 
ocasiões, que uma das principais funções do SIACE é servir de apoio 
às visitas técnicas realizadas nos órgãos e nas prefeituras. A partir do 
momento em que o número de visitas é reduzido, o sistema SIACE 
perde parte de sua utilidade. Urge, por conseguinte, o 
desenvolvimento de um sistema de informatização que exija dos entes 
fiscalizados maiores dados que permitam os seus cruzamentos como 
forma de dotar o SIACE de instrumentos para fiscalizar e também 
atuar no controle da veracidade dos dados e de sua qualidade. 

4 - No que se refere à indicação para Conselheiro, a Constituição 
Estadual acompanha a Carta Federal, sendo impossível sustentar, à 
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luz do ordenamento vigente, alteração no método de indicação 
política do Conselheiro pela Assembléia Legislativa ou pelo 
Governador do Estado. Assim, passa pelo Congresso Nacional 
qualquer alteração em relação ao mandato do Conselheiro. Trata-se 
de um tema, entretanto, que merece melhor discussão em nível 
federal, já que a composição exclusivamente política do Tribunal de 
Contas acaba por comprometer, muitas vezes, seu caráter, que 
deveria ser notoriamente técnico. De acordo com a carta de princípios 
da Organização Internacional de Entidades de Fiscalização Superior -
INTOSAI -, entidade internacional que congrega Tribunais de Contas 
de diversos países, a principal característica das entidades de 
fiscalização superior deve ser a independência. Em diversos Tribunais 
de Contas de países europeus, o prazo de mandato de Conselheiros é 
limitado - na Itália, por exemplo, são nove anos -, e existem critérios 
que evitam que parlamentares com mandato assumam o posto de 
Conselheiro - na Espanha, por exemplo. Não obstante, vale observar 
que a Assembléia Legislativa dispõe de prerrogativa suficiente para 
evitar que o Tribunal de Contas seja integrado por Conselheiros cuja 
competência técnica seja relativa. O art. 78 de nossa Constituição 
reserva ao Legislativo a nomeação de cinco Conselheiros, bem como 
a aprovação dos dois nomes restantes, indicados pelo Governador do 
Estado. Assim, desde que a Assembléia se paute pela isenção e pela 
capacidade dos candidatos a Conselheiro, não haverá como possa 
fazer parte do Tribunal de Contas indivíduo despreparado para a 
função. 

Manifestamos proposta de revisão dos métodos de indicação de 
Conselheiro e de modificação do imperativo de vitaliciedade do cargo, 
limitando o prazo com mandato de oito anos. Também entendemos 
que, para maior equilíbrio, legitimidade e isenção da Assembléia 
Legislativa no processo de escolha dos Conselheiros, é necessário 
que o parlamentar no exercício de suas funções não possa disputar a 
vaga para o cargo. Sugerimos o envio de uma correspondência aos 
parlamentares mineiros no Congresso Nacional e aos Presidentes da 
Câmara e do Senado Federal, solicitando que a discussão desse tema 
faça parte de suas propostas políticas (Anexo 3). 

5 - Quanto à gestão de pessoal, verificamos que o Tribunal 
apresenta sérios problemas. Parece-nos totalmente incompreensível o 
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Tribunal contratar 418 servidores terceirizados, que representam 
cerca de 25% dos servidores dessa Casa e que comprometem 7% do 
orçamento desse órgão. Além das tradicionais áreas d~ limpeza, 
segurança e serviços gerais - cerca de 150 servidores -, existem 
outros 250 terceirizados lotados em áreas como gabinetes de 
Conselheiros, Departamento de Pessoal, Informática, Diretoria-Geral, 
Biblioteca e Associação de Servidores. Da mesma forma, parece-nos 
exagerado que 17% dos servidores efetivos do Tribunal - 215 
servi.dores - estejam lotados nos gabinetes de Conselheiros. Se a 
esses servidores efetivos somarmos os 51 servidores terceirizados e 
os 30 servidores de recrutamento ·amplo que também estão 
distribuídos em gabinetes, verificamos que cada Conselheiro tem, em 
média, 42 servidores em seu gabinete. Verificamos que somente 46% 
dos funcionários efetivos estão lotados nas diretorias técnicas da 
entidade. Os demais estão distribuídos por áreas não diretamente 
relacionadas com a fiscalização, como a Diretoria Administrativa, os 
gabinetes de Conselheiros, as Secretarias e as Câmaras. Se tivermos 
em conta que os servidores terceirizados, que estão relacionados com 
a atividade-meio, verificaremos que apenas 1/3 dos trabalhadores do 
Tribunal está vinculado à atividade-fim do órgão. 

Outro ponto preocupante é a baixa remuneração dos técnicos do 
Tribunal. O salário de um técnico em início de carreira é de R$ 
1.200,00 para uma jornada de 6 horas de trabalho. Tanto a Diretora-
Geral, Sra. Raquel Simões, como a Presidente do Sindicato dos 
Servidores do Tribunal, Sra. Stella Pimenta, manifestaram sua 
preocupação com esse tema, salientando que nos últimos cinco anos 
o Tribunal perdeu 122 técnicos e inspetores de controle externo, em 
virtude da baixa remuneração. Assim, sugerimos que o Tribunal reveja 
sua estrutura de pessoal, destinando o maior contingente de 
servidores às atividades-fins da entidade. Da mesma forma, achamos 
necessário diminuir o número de servidores terceirizados e o número 
de servidores em gabinete de Conselheiro. 

6 - A implantação do Ministério Publico Especial junto do Tribunal 
torna-se um imperativo, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, 
de abril deste ano, que considerou inconstitucional a forma como é 
organizado atualmente o Ministério Público junto dessa Casa. Neste 
sentido, apresentamos proposta de emenda à Constituição que dispõe 
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sobre a criação do Tribunal de Contas Especial - MPE (Anexo 4). 
Apresentamos ainda, para que possa servir de parâmetro para uma 
rápida implantação do MPE em nosso Estado, cópia da Lei n° 11.160, 
de 1998, que organiza o Ministério Público junto do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul (Anexo 5), o Regimento 
Interno do MPE junto do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 
do Sul. (Anexo 6) e o edital do último concurso para o cargo de 
Procurador Adjunto do Ministério Público junto do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Grande do Sul (Anexo 7). 

O Ministério Público, segundo o ex-Auditor do Tribunal de Contas, 
Sr. Frederico Pardini, exerce o papel de fiscal do Tribunal de Contas e 
não pode ser elemento subserviente do Tribunal , pois deve ser tão 
especializado quanto é, ou deveria ser, o Plenário do Tribunal. 
Entendemos que essa especialização só ocorrerá com a criação do 
Ministério Público Especial. 

7 - O Tribunal de Contas não sofre nenhuma fiscalização. Seus 
procedimentos licitatórios, atos de admissão, contratos, execução de 
despesas, controle dos atos de gestão, entre outros, que devem estar 
submetidos aos mesmos princípios de legalidade, legitimidade, 
economicidade e razoabilidade que o Tribunal exige de seus entes 
fiscalizados, não são verificados por nenhum órgão público. O envio 
trimestral do relatório de atividades à Assembléia Legislativa não 
supre a necessidade de fiscalização a que deve se submeter aquele 
órgão. A falta de controle externo pode conduzir à má utilização dos 
recursos públicos, como já ocorreu no passado. 

Propomos que a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária exerça o papel fiscalizador das atividades do Tribunal 
de Contas, conforme dispõe o art. 76, § 5°, da Constituição mineira. 
Com base no Manual de Auditoria elaborado pelo Tribunal de Contas 
e com o apoio da Consultoria Temática da Casa, deve a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária visitar periodicamente o 
Tribunal de Contas, fiscalizando seus procedimentos. 

Da mesma forma, entendemos que a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária deve .elaborar um roteiro estabelecendo 
como deve ser o Relatório de Atividades enviado trimestralmente a 
esta Casa, conforme disposto no art. 76, § 4°, da Constituição 
Estadual. Fatores como relação das entidades fiscalizadas no último 
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trimestre, principais irregularidades apontadas, processos enviados 
ao Ministério Publico, multas aplicadas, entre outros, dariam maior 
utilidade àquele Relatório. Além disso, informações administrativas 
sobre a moviment?ção de pessoal do Tribunal, gastos com serviços 
de terceiros, gastos com viagem auxiliariam na avaliação parlamentar 
da atuação daquela Corte. Atualmente o Relatório de Atividades do 
Tribunal enviado ao Legislativo não passa de um montante de dados 
estatísticos sobre a movimentação de processos naquela Casa e não 
se aprofunda em aspectos qualitativos da atuação do Tribunal. 

8 - A ordem jurídica vigente consagra a vinculação dos Tribunais de 
Contas ao Poder Legislativo, situando-os como auxiliares deste no 
exercício do controle externo da administração pública (art. 76 da 
Constituição Estadual). Embora dotados de autonomia técnica e 
administrativa e responsáveis por diversas competências 
constitucionais, os Tribunais de Contas deveriam manter um estreito 
relacionamento com o Legislativo, auxiliando-o no desempenho da 
fiscalização financeira, patrimonial, contábil, orçamentária e 
operacional das entidades públicas. 

No entanto, verificamos que o relacionamento entre o Legislativo e o 
Tribunal de Contas quase não existe e que muitos parlamentares 
pouco conhecem das atribuições e das ações realizadas por aquela 
Corte. Sugerimos que haja maior integração entre estas duas Casas, 
de forma que o parlamentar possa acompanhar de perto a atuação do 
Tribunal de Contas e este coopere de forma mais efetiva no auxílio da 
função fiscalizadora do Legislativo. O acompanhamento dos trabalhos 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 
Assembléia, por parte de técnicos do Tribunal, seria uma forma de 
estreitar esta relação. Também entendemos que seria interessante 
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
divulgasse a todos os parlamentares as informações que 
trimestralmente recebe do Tribunal por meio de seu Relatório de 
Atividades (art. 76, § 4°, da Constituição Estadual). 

9 - Falta transparência na atuação do Tribunal de Contas. 
Especificamente no que se refere à utilização da Internet, verificamos 
a existência de diversas informações desatualizadas, dificultando ao 
cidadão acompanhar, tempestivamente, a atuação e a eficácia 
daquela Casa. O Relatório de Controle de Contas Anuais divulgado no 
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"site" fornece somente os números referentes ao ano 2000. O 
mesmo ocorre com o Relatório de Gestão Fiscal, Relatório Trimestral 
de Atividades e Relatório de Despesas com pessoal, cujos dados se 
referem ao ano 2001. O Tribunal deveria dar o exemplo divulgando 
seus dados tempestivamente em sua página "web". 

Por outro lado, verificamos que a qualidade das informações 
prestadas não corresponde àquilo que se espera de um Tribunal de 
Contas. Após comparar a página do Tribunal de Contas de Minas com 
as informações prestadas por outros Tribunais de Contas do Brasil, 
sugerimos uma reformulação no "site" do Tribunal de Contas, de tal 
forma que passe a incorporar informações como os resultados dos 
julgamentos das seções, número e natureza das inspeções 
realizadas, agenda do Tribunal, resultado de denúncias apuradas, 
formulário para a denúncia eletrônica, execução orçamentária 
detalhada das despesas do Tribunal, detalhamento dos gastos com 
serviços de terceiros, relatório estatístico com dados dos municípios 
mineiros, quadro de indicadores de economia, eficiência e eficácia na 
atuação da entidade, auditorias operacionais realizadas, entre outras. 
Seria aconselhável uma política de acompanhamento sistemático das 
novidades incorporadas em páginas de outros Tribunais. Vale 
ressaltar que consta do organograma do Tribunal uma Diretoria de 
Informática, da qual um dos objetivos seria cuidar da qualidade da 
página "web" do Tribunal. 

1 O - No que tange ao rito processual de julgamento das contas das 
Câmaras Municipais e da Assembléia Legislativa, esta Comissão 
verificou a existência de algumas impropriedades que pretendemos 
sanar com a apresentação de um projeto de lei (Anexo 8) para alterar 
alguns dispositivos da Lei Complementar no 33, de 1994, que dispõe 
sobre a lei orgânica do Tribunal de Contas. No nosso entendimento, a 
competência do Tribunal de Contas para julgar as contas das 
Câmaras Municipais e do Legislativo Estadual ultrapassam os limites 
constitucionais. Com nossa proposta, estas Casas Legislativas 
julgariam, após parecer prévio do Tribunal de Contas, as contas dos 
ordenadores de despesas por meio do Plenário. Ressaltamos que o 
projeto de lei apresentado poderá, com o objetivo de defender o 
interesse público, ser aperfeiçoado durante sua tramitação. 

Acatando sugestão do Deputado Olinto Godinho, fizemos inserir em 
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nossa proposta de modificação da Lei Complementar n° 33, de 
1994, dispositivo determinando que os elementos de despesa e de 
gestão econômico-financeira, tais como notas de empenho, notas 
fiscais, recibos e demais comprovantes legais, processos licitatórios, 
inventário patrimonial e outros que integram a execução orçamentária, 
financeira, contábil e patrimonial, inclusive prestações de contas de 
recursos financeiros de convênios celebrados entre municípios e 
órgãos estaduais, que constituam receita orçamentária, serão 
encaminhados em cópias para a Câmara Municipal na mesma data de 
entrega da prestação de contas anual pela Prefeitura ao Tribunal de 
Contas. 

11 - O caráter político da composição do corpo de Conselheiros do 
Tribunal facilita a possibilidade de determinada decisão do Plenário do 
Tribunal contrariar o parecer técnico do servidor encarregado da 
análise do processo. Pelo menos em tese, acredita-se que o trabalho 
técnico foi calcado de todos os cuidados na apuração de uma 
irregularidade. O Deputado Chico Simões (PT) apresentou a esta 
Comissão Especial o caso de um processo licitatório em que todos os 
órgãos do Tribunal, inclusive a Auditoria, levantaram vários vícios no 
processo de licitação, opinando pela irregularidade da despesa. No 
entanto, o Plenário do Tribunal entendeu, apesar de todas as 
evidências, que o fato não era tão grave e decidiu aplicar uma 
pequena multa pela irregularidade. Para evitar contradições desta 
natureza, sugerimos que o Tribunal de Contas faça constar em seu 
Regimento Interno dispositivo que exija a fundamentação técnica do 
voto do Conselheiro, quando este contrariar a opinião da Auditoria. 

12 - Na visita desta Comissão ao Tribunal de Contas do Estado do 
Rio Grande do Sul, verificamos que um dos fatores que garantem a 
efetividade das decisões do Tribunal de Contas é a existência da 
Quarta Câmara do Tribunal de Justiça daquele Estado, especializada 
em julgar os processos provenientes da Casa de Contas. Devido a 
sua agilidade, segundo o Conselheiro Hélio Mileski, a Quarta Câmara 
é considerada o "terror dos prefeitos". Sugerimos que a Comissão de 
Administração Pública da Assembléia Legislativa faça um estudo, com 
o auxílio da Consultoria desta Casa, sobre a possibilidade de 
modificação da Lei de Organização do Judiciário, com a criação de 
uma Câmara Especializada em julgamento de crimes contra a 
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administração pública e ações civis de improbidade administrativa 
de competência originária. Recomendamos que seja estudado o 
funcionamento da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul, para subsidiar a implantação de projeto similar no 
Estado de Minas Gerais. 

13 - A Constituição Federal de 1988, a Lei Complementar no 1 01, de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Federal no 4.320, de 
1964, são mandamentos de ordem constitucional e infraconstitucional 
que exigem a implantação do controle interno na órbita da 
administração pública. Uma das maiores dificuldades apontadas pelos 
Diretores do Tribunal presentes a esta Comissão foi a inexistência de 
sistema de controle interno que funcione nos órgãos e entidades 
fiscalizados. Visando atender à legislação, atualmente a maioria das 
entidades declara ao Tribunal que possuem um sistema de controle 
interno. No entanto, a efetividade desse sistema de controle não é 
verificada rotineiramente pelo Tribunal. Em nossa opinião, o Tribunal 
de Contas deve avaliar a funcionalidade do sistema de controle 
interno das entidades, e não somente a sua existência, declarada pelo 
próprio ente. 

14 - Conforme constatamos em nossos trabalhos, o papel exercido 
pelo Tribunal de Contas na fiscalização das contas municipais é muito 
problemático. Fatores como o elevado número de municípios do 
Estado dificultam ainda mais uma atuação mais efetiva do Tribunal. 
Assim, os 90 dias de trabalho desta Comissão não foram suficientes 
para a análise que merece este tema de profunda relevância. 
Sugerimos a instalação de outra comissão especial para estudar, 
especificamente, a análise de contas municipais e o papel do Tribunal 
de Contas. 

Ao mesmo tempo, sugerimos que a nova comissão especial cumpra 
o papel de acompanhar o desdobramento das conclusões constantes 
deste Relatório. Salientamos que em 1991 a Assembléia Legislativa 
constituiu uma Comissão Especial, nos mesmos moldes desta, para 
analisar o funcionamento do Tribunal de Contas. Na época, aquela 
Comissão levantou diversos problemas atinentes à Corte de Contas e 
apresentou sugestões, como realização de concurso para Auditor, 
criação de Inspetorias Regionais, reorganização administrativa do 
órgão, maior integração com o Legislativo, entre outras. As sugestões 
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citadas também constam de nosso relatório. 

15 - É ainda decisivo, a nosso ver, que o Tribunal de Contas e a 
Secretaria da Fazenda realizem um convênio que possibilite a 
integração do cadastro de fornecedores, com o objetivo de coibir 
fraudes decorrentes da utilização de notas fiscais falsificadas. De 
acordo com nossa análise, o sistema SIACE não permite a 
identificação desse tipo de desvio nem o cruzamento de fornecedores 
fantasmas, quando uma irregularidade é detectada. 

Sugerimos, como uma providência a mais, que o Tribunal de Contas 
faça constar de suas deliberações técnicas que o ente fiscalizado, 
quando comprar de fornecedor de fora do Estado de Minas Gerais, 
seja obrigado a apresentar certidão negativa da Receita Estadual do 
Estado de origem do fornecedor. 

16- O art. 76, XIV, da Constituição Estadual determina que compete 
ao Tribunal de Contas examinar a legalidade de ato dos 
procedimentos licitatórios, de modo especial dos editais, das atas de 
julgamento e dos contratos celebrados. Nesse sentido, o art. 30 do 
Regimento Interno do Tribunal dispõe que compete à Segunda 
Câmara do Tribunal instruir e examinar a legalidade dos 
procedimentos licitatórios. Em nossa análise verificamos que, em 
geral, o Tribunal vincula a análise de procedimentos licitatórios e 
contratos às visitas técnicas que, não constantemente, realiza nos 
municípios e órgãos da administração direta e indireta do Estado. 

Devido à relevância dos processos de licitação, que por vezes estão 
repletos de vícios, acreditamos ser fundamental que o Tribunal 
estruture de forma particular a fiscalização dos procedimentos de 
compras e a execução dos contratos deles decorrentes. Sugerimos 
que o Tribunal edite uma deliberação estipulando a obrigatoriedade 
dos entes fiscalizados informarem previamente licitação cujo valor 
seja superior a 20% da receita corrente mensal da entidade. Toda a 
documentação referente ao processo licitatório deverá ser 
encaminhada ao Tribunal de Contas, que decidirá sobre a 
necessidade de uma inspeção "in loco". 

17- Verificamos que o Tribunal tem uma preocupação muito grande 
com o papel de orientador - educativo e pedagógico - que 
desempenha perante os entes fiscalizados. A boa estruturação da 
Escola de Contas, que freqüentemente oferece cursos a agentes 
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públicos, é um exemplo da ênfase dada pelo Tribunal a essa 
função orientadora. Não obstante, é importante que o Tribunal 
priorize, em sua cultura organizacional, valores relacionados à sua 
função fiscalizadora, punitiva e coerciva, cujo objetivo maior é coibir a 
má utilização dos recursos públicos, penalizando os responsáveis. 
Atendendo sugestão do Deputado Sebastião Navarro, ressaltamos 
nosso entendimento de que o Tribunal deve ter um papel orientador, 
sem prejuízo do seu papel constitucional de fiscalizar. 

18 - Acatando proposta apresentada pelo Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, solicitamos ao relator do projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO -, que tramita nesta Casa, que estude a 
possibilidade de incluir no texto da lei previsão de alocação de 
recursos ao Tribunal de Contas para atendentimento das 
necessidades decorrentes do cumprimento das sugestões propostas 
neste relatório. Em especial, ressaltamos a necessidade de fazer 
constar na LDO previsão para realização de concurso para o cargo de 
Auditor do Tribunal de Contas e para a estruturação do Ministério 
Público Especial junto do Tribunal de Contas. 

O Auditor Antoninho Trevisan, idealizador de uma Organização Não-
Governamental no Município de Ribeirão Bonito, São Paulo, no 
começo deste ano apurou, naquele município paulista, diversas 
irregularidades que culminaram na prisão do Prefeito da cidade. Ele 
destaca o papel que deve exercer a sociedade quando o Tribunal de 
Contas não consegue cumprir sua função. Referindo-se à atuação do 
Tribunal de Contas de São Paulo, o Auditor comenta que "as 
quadrilhas têm aperfeiçoado suas formas de atuar, por isso é preciso 
que os controles por parte da sociedade também se aprimorem. Como 
foi observado no caso de Ribeirão Bonito, o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo tende a verificar somente os aspectos formais 
das despesas. O órgão fiscalizador não entra no mérito se a nota 
fiscal contabilizada é fria ou não, se a empresa é fantasma ou não, se 
o valor é compatível com o serviço ou não, e se o procedimento 
licitatório foi montado e conduzido adequadamente ou não. O Tribunal 
só examina tais questões quando estimulado especificamente. 
Contudo, mesmo que os aspectos formais examinados sejam 
irrelevantes diante da grosseira falsificação de documentos verificada 
em muitas Prefeituras, os Tribunais de Contas insistem em manter 
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seus procedimentos. Como na marona das vezes os aspectos 
formais são observados cuidadosamente pelos fraudadores, o 
Tribunal, ao aprovar as contas do Município, acaba por passar 
atestado de idoneidade a um grande número de corruptos e exime 
publicamente de culpa quem desvia dinheiro público". 

Nós, parlamentares mineiros, entendemos que o Tribunal de Contas 
é fundamental para dar transparência à utilização dos recursos 
públicos. Essa transparência legitima a atuação dos Poderes e os atos 
praticados por seus agentes. Sem esse pressuposto não se vive a 
democracia. A intenção desta Comissão Especial é contribuir para 
evitar que nosso Tribunal de Contas chegue à situação de descrédito 
relatada pelo Sr. Trevisan. Assim, propomos o envio deste relatório ao 
Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público, ao Tribunal de 
Justiça e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
desta Casa para que tomem conhecimento das sugestões 
apresentadas e adotem as medidas cabíveis. 

Esta Comissão Especial agradece a todos os que colaboraram para 
que este relatório fosse concluído a bom termo, em especial àqueles 
que se dispuseram a comparecer às reuniões e dar sua importante 
contribuição para o trabalho aqui desenvolvido. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Antônio Carlos Andrada, 

relator - Rogério Correia - José Henrique - Olinto Godinho. 
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do 

Regimento Interno. 
Despacho de Requerimentos 

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos 
do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a inclusão em ordem do dia 
do Projeto de Lei no 119/2003; nos termos do inciso VIII do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Leonardo Moreira, 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 795/2003 
(Arquive-se o projeto); e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Gil Pereira e outros, 
solicitando a realização de reunião especial para homenagear o Vice-
presidente da República, José Alencar Gomes da Silva. 

Discussão e Votação de Pareceres 
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O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n° 9/2003, do 
Deputado Durval Ângelo, que insere inciso ao art. 67 da Lei 
Complementar no 34, de 12/9/94. A Comissão de Justiça conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. 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. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A fim de proceder à verificação de 
votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos 
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o 
façam neste momento. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, quero apenas 

alertar ao Plenário que votaremos o parecer da comissão. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, muitos requerimentos 

de minha autoria deveriam ter sido observados no momento da 
votação e não o foram, nem sequer foram lidos. 

O Sr. Presidente - Estamos na fase de votação de pareceres. 
O Deputado Miguel Martini - São requerimentos de deliberação 

conclusiva da Mesa. 
O Sr. Presidente - Estamos na discussão do parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça. A Presidência esclarece ao Deputado que 
estamos em processo de verificação de votação. Após sua conclusão, 
responderá. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 24 Deputados. Votaram "não" 9 

Deputados. Há 5 Deputados em Comissões, que, com a presença do 
Presidente, perfazem um total de 39 Deputados. Está, portanto, 
ratificada a aprovação do parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar no 9. Arquive-se 
o projeto. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do 
Projeto de Lei no 55/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr., que 
proíbe a utilização do Estádio Governador Magalhães Pinto, o 

..____ ___ o ___ __, 
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"Mineirão", para fins que não sejam diretamente relacionados com 
a prática dos esportes, para os quais foi projetado e construído. A 
Comissão de Justiça conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em 
discussão, o parecer. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Genaro. 
O Deputado Antônio Genaro* - Sr. Presidente, observo os colegas 

Deputados votando, conforme concluiu a Comissão de Constituição e 
Justiça, pela inconstitucionalidade. Nesses dias houve a "Torcida de 
Deus", promovida pela Igreja Católica; amanhã poderá ocorrer algum 
festival. Devemos votar pela inconstitucionalidade. Se fosse para 
proibir o uso de bebidas alcoólicas no estádio, votaria a favor. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara - Não é grave apenas a 

inconstitucionalidade do não-uso do Mineirão, porque mais ainda é a 
questão do mérito. Não podemos, neste momento por que passa a 
sociedade, de crescimento da participação popular, fechar espaços 
para as entidades católicas, evangélicas, de outros credos, e culturais, 
como grupos de teatro, sindicatos. Para nós, isso tem de ser incentivo 
e honra. Não entendo como colegas Deputados têm a coragem de 
solicitar que fechemos um espaço extremamente importante para o 
público. Temos de concordar com esse parecer e, mais do que isso, 
ser contra esse projeto de fechamento do Mineirão, do Mineirinho e de 
outros espaços públicos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Quintão. 
O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

realmente esse projeto não tem nexo. Fechar o Mineirão e o 
Mineirinho para eventos culturais e religiosos não é de grande 
sabedoria. Infelizmente, o Deputado não está aqui para defender o 
seu parecer. Junto com a Comissão de Constituição e Justiça, concluo 
pela inconstitucionalidade do projeto. Temos de reprovar esse projeto, 
que não contribui em nada com o bom uso do Mineirão e do 
Mineirinho. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outr()s oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado lrani Barbosa - Solicito verificação de votação, Sr. 
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Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência dará início ao 
processo de verificação de votação. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 30 Deputados. Portanto, não há 

quórum para votação. A Presidência torna sem efeito a votação do 
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do 
Projeto de Lei no 55/2003. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Percebemos que há parlamentares em 

Plenário que não registraram seu voto. Peço a V. Exa. que repita a 
votação. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação e, para tanto, 
solicita aos Deputados que tomem seus lugares. Em votação, o 
parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o parecer 
da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 
55/2003. Arquive-se o projeto. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do 
Projeto de Lei no 151/2003, do Deputado Carlos Pimenta, que dispõe 
sobre a criação de vale-táxi para pessoas carentes e com dificuldade 
ou impossibilidade de locomoção. A Comissão de Justiça conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. 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. 

O Deputado lrani Barbosa - Peço verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos 
Deputados que tomem seus lugares para proceder ao processo de 
verificação de votação. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 28 Deputados. Portanto, não há 

quórum para votação. A Presidência torna sem efeito a votação e, nos 
termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados, número 
suficiente para votação. A Presidência vai renovar a votação do 
parecer. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 24 Deputados, número 

insuficiente para votação e para a continuação dos trabalhos. A 
Presidência torna a votação sem efeito. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 

Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 
horas, e de amanhã, dia 25, às 9 e às 20 horas, nos termos dos 
editais de convocação, bem como para a reunião ordinária também de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA 
E DECORO PARLAMENTAR, EM 11/6/2003 

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva, Biel Rocha, Célio Moreira, Gilberto Abramo e 
Padre João, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado 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 discutir e votar proposições da Comissão. O Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva passa a Presidência ao Deputado Célio Moreira e 
apresenta seis requerimentos, nos quais solicita: seja viabilizada visita 
dos membros desta Comissão à Câmara Federal para proceder a 
estudos sobre a dinâmica de funcionamento da Comissão de Ética 
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desse parlamento; seja marcada reunião dos membros da 
Comissão com a Mesa Diretora para que se estabeleçam as diretrizes 
do trabalho a ser desenvolvido, em consonância com a administração 
desta Casa Legislativa, e para se tomar conhecimento das 
representações porventura existentes, que deverão ser objeto de 
apreciação da Comissão; seja determinada à assessoria desta Casa 
Legislativa a elaboração de estudos sobre mecanismos que propiciem 
comunicação efetiva e direta entre a Comissão e os cidadãos do 
Estado de Minas Gerais; seja viabilizada a edição de uma cartilha 
contendo o Código de Ética e Decoro Parlamentar, consubstanciado 
na Resolução n° 5.207, de 10/12/2002, para distribuição às Câmaras 
Municipais, às bibliotecas públicas, aos órgãos e às entidades da 
administração do Estado de Minas Gerais; seja convocada reunião 
dos membros desta Comissão com o Ouvidor-Geral, o Ouvidor 
Substituto e as Lideranças das bancadas com assento nesta Casa, 
com o objetivo de buscar melhor entendimento entre os 
parlamentares, visando a facilitar os trabalhos a serem desenvolvidos 
nesta sessão legislativa; e seja solicitada audiência dos membros 
desta Comissão com os Presidentes do Tribunal de Justiça e do 
Tribunal de Contas, o Procurador-Geral de Justiça e o Governador do 
Estado, com o objetivo de noticiar o início dos trabalhos da Comissão 
e de colher subsídios para melhor desempenho de suas atividades. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados. O Deputado Célio Moreira retoma a direção dos trabalhos 
ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O Presidente comunica que se 
encontra sobre a mesa requerimento do Deputado Jayro Lessa, no 
qual solicita seja analisada, e posteriormente seja elaborado um 
relatório, a situação do processo instaurado pelo Ministério Público 
contra aquele Deputado, em processo por licitação rraudulenta, e que, 
após a conclusão, seja dada publicidade do referido relatório. A 
Presidência recebe o requerimento e designa o Deputado Padre João 
para relatar a matéria. O Presidente informa que o inteiro teor desta 
reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradec~ a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a 
ser marcada posteriormente, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
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Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João - Biel Rocha - Gilberto 

Abramo. 
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃObE 

, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 12/6/2003 
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Durval Ângelo, Gilberto 
Abramo, Gustavo Valadares, Leonardo Moreira e Paulo Piau, 
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 
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. Após discussão e votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela 
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, dos 
Projetos de Lei nos 84, 554/2003 (relator: Deputado Durval Ângelo); 
27, 297, 536, 555, 563, 608 e 638/2003 (relator: Deputado Gustavo 
Valadares, os três primeiros em virtude de redistribuição); 599 e 
671/2003 (relator: Deputado Ermano Batista - leitura dos Projetos de 
Lei nos 599 e 671/2003 feita pelos Deputados Paulo Piau Gilberto 
Abramo, respectivamente). Os Projetos de Lei n°S 125, 127 e 
465/2003 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do 
Deputado Paulo Piau, aprovado pela Comissão. Os Projetos de Lei 
nos 620 e 219/2003 também são retirados de pauta, atendendo-se a 
requerimento dos Deputados Gilberto Abramo e Leonardo Moreira, 
respectivamente. Após discussão e votação, são aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e 
pela legalidade do Projeto de Lei Complementar no 24/2003 com a 
Emenda no 1 e dos Projetos de Lei n°s 512 com as Emendas 1 e 2 
(relator: Deputado Ermano Batista - leitura dos pareceres feita pelo 
Deputado Paulo Piau); 305 e 565/2003 com as Emendas 1 e 2 
(relator: Deputado Ermano Batista - leitura dos pareceres feita pelo 
Deputado Gilberto Abramo); 679/2003 (relator: Deputado Ermano 
Batista - leitura do parecer feita pelo Deputado Gustavo Valadares); 

L------~----.1 



975 
101/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira - parecer lido pelo 
Deputado Gilberto Abramo); 133/2003 na forma do Substitutivo no 1 
(relator: Deputado Gustavo Valadares); 279 e 477/2003, ambos na 
forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Durval Ângelo); 539 e 
585/2003, ambos com a Emenda no 1 e 637 na forma do Substitutivo 
no 1 (relator: Deputado Paulo Piau). Os pareceres sobre os Projetos 
de Lei n°s 114, 198 e 678/2003 deixam de ser apreciados devido a 
solicitação de prazo pelos respectivos relatores, Deputados Ermano 
Bati$ta, Paulo Piau (este em virtude de redistribuição) e Durval 
Ângelo. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nos 464, 525, 587 e 
669/2003, (relator: Deputado Gustavo Valadares, os três últimos em 
virtude de redistribuição) deixam de ser apreciados devido a 
solicitação de prazo pelo relator. São aprovados os requerimentos que 
solicitam sejam convertidos em diligência o Projeto de Lei 
Complementar no 16/2003 (ao autor) e os Projetos de Lei no s 592 e 
571/2003. É adiada a votação do parecer sobre o Projeto de Lei no 
723/2003, que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria na forma do Substitutivo no 1 (relator: 
Deputado Durval Ângelo). Na fase de discussão dos pareceres do 
relator, Deputado Gustavo Valadares, que concluem pela 
antijuridicidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de 
Lei Complementar no 1 0/2003 e do Projeto de Lei n° 329/2003 (este 
em virtude de redistribuição), o Presidente defere os pedidos de vista 
do Deputado Gilberto Abramo. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. O Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira 
responde à questão de ordem formulada pelo Deputado Leonardo 
Moreira na reunião do dia 10/6/2003 sobre o art. 139 do Regimento 
Interno. 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 17/6/2003, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares - Gilberto 

Abramo - Ermano Batista. 
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 

ACIDENTES AMBIENTAIS, EM 17/6/2003 
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Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os 

Deputados Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo e Leonardo 
Quintão, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, os Deputados Biel Rocha e Gilberto Abramo. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Leonardo Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a debater, em audiência pública, a situação das barragens de rejeitos 
de indústrias com resíduos poluentes e comunica o recebimento de 
fax do Sr. Deusdedith Aquino, Chefe de Gabinete do Diretor da 
FIEMG, indicando o Sr. José Fernando Coura para substituir o Sr. 
Robson Braga de Andrade nesta reunião. A seguir, a Presidência 
registra a presença dos Srs. Luiz Antônio Fontes Castro, 
Superintendente de Mineração e Metalurgia da SEDE; João Carlos de 
Melo, Consultor de Gestão Ambiental do IBRAM; José Fernando 
Coura, Presidente do SINDIEXTRA e da Câmara da Indústria Mineral 
da FIEMG; Wagner Soares, Gerente de Meio Ambiente da FIEMG; 
Jorge Valente, Professor da UFOP e Consultor do SINDIEXTRA; 
Ricardo Castilho, Secretário Executivo da Câmara da Indústria Mineral 
da FIEMG e do SJNDIEXTRA; Miguel Ângelo dos Santos Sá e João 
César Cardoso do Carmo, respectivamente Conselheiro e Gerente 
Técnico do CREA-MG; Gisela Forattini, Superintendente de 
Fiscalização da ANA; Eleonora Deschamps, Pesquisadora da Divisão 
de Mineração da FEAM; Celso Scalambrini Costa, Analista de Ciência 
e Tecnologia da FEAM; Francisco Fagundes Netto, Assessor do 
Diretor-Geral do IGAM; Emanuel Martins Simões Coelho, Chefe do 3° 
Distrito do DNPM, e Reinaldo Paulino Pimenta, técnico do Ministério 
Público, os quais serão ouvidos nesta reunião. Passa-se à 3a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições 
da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos 
dos Deputados Fábio Avelar, em que solicita seja incluído na relação 
de convidados da reunião do dia 8/7/2003 o presidente do 
SINDIEXTRA, e Doutor Ronaldo, em que solicita seja prorrogado o 
prazo de funcionamento desta Comissão por 30 dias. Na condição de 
autora do requerimento que motivou a reunião, a Presidente tece suas 
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considerações iniciais, recebe do Sr. Emanuel Martins Simões 
Coelho relatório sobre a realidade ambiental da mineração em Minas 
Gerais e do Sr. João Carlos de Melo, cópia da Deliberação Normativa 
do COPAM no 62, de 17/12/2002. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, cada um por sua vez, para que façam suas exposições. 
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

Leonardo Moreira. 
ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 17/6/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Doutor Viana, Padre João, Ana Maria 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 Gilberto Abramo, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, 
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei no 
637/2003, no 1° turno (Deputado Gilberto Abramo). Após discussão e 
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 
251/2003. 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 Gilberto 
Abramo em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão 
com o objetivo de subsidiar a discussão sobre a produção e a 
certificação de produtos orgânicos, objeto do Projeto de Lei no 
637/2003, com os convidados que menciona; Jô Moraes em que 
solicita seja formulado pedido de informação ao Secretário 
Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária, Sr. Marcelo 
Gonçalves, acerca da situação dos assentamentos de trabalhadores 
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rurais sem terra, dos municípios de Vazante, Lagamar e Guarda-
Mor; Doutor Viana, em que solicita seja realizada reunião conjunta 
com a Comissão de Saúde e convidados, para avaliação dos danos 
causados à saúde humana e ao cultivo agropecuário, na região de 
Uberaba, após acidente ambiental decorrido do vazamento de 
resíduos químicos contidos em vagões descarrilados da Ferrovia 
Centro-Atlântica - FCA -; e Ana Maria em que solicita seja realizada 
audiência pública da Comissão em reunião conjunta com a Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com o objetivo de 
promoverem estudos sobre a redução da carga tributária nas 
operações com energia elétrica destinadas a atividades de irrigação, 
desenvolvidas por produtores rurais no Estado de Minas Gerais. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Padre João, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Gilberto Abramo. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 48/2003, EM 18/6/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bonifácio Mourão, Dinis Pinheiro, Neider Moreira, Bonifácio Mourão, 
Adalclever Lopes e Chico Simões, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dinis 
Pinheiro, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Chico Simões, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. 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 Dinis 
Pinheiro, em que solicita seja convidado para reunião desta Comissão 
o Prof. Antônio Augusto Anastasia, Secretário do Planejamento e 
Gestão; Bonifácio Mourão, em que solicita sejam convidados para 
reunião desta Comissão o Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, 
Presidente do Tribunal de Justiça, e o Prof. Pedro Paulo Dutra; 
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Adalclever Lopes, em que solicita seja convidado para reun1ao 
desta Comissão o Dr. Nedens Ulisses Vieira Freire, Procurador-Geral 
de Justiça; Neider Moreira, em que solicita seja convidado para 
reunião desta Comissão o Sr. Fernando Damata Pimentel, Prefeito 
Municipal de Belo Horizonte; e Chico Simões, em que solicita seja 
convidado para reunião desta Comissão o Sr. Renato Barros, 
Coordenador lntersindical dos Funcionários Públicas do Estado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária do dia 24/6/2003, às 15 horas, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Dinis Pinheiro, Presidente - Bonifácio Mourão - Adalclever Lopes -

Neider Moreira - Chico Simões. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 15/2003, EM 19/03/2003 

Às 15 horas do dia dezenove de março de dois mil e três, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, 
Biel Rocha e Vanessa Lucas, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente" ad hoc", Deputado Alberto 
Bejani, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida 
por se tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência 
comunica que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. A seguir, determina a distribuição 
das cédulas de votação e convida o Deputado Biel Rocha para atuar 
como escrutinador. Após o cômputo dos votos, o escrutinador anuncia 
que a Deputado Vanessa Lucas e o Deputado Alberto Bejani tiveram 
três votos para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Dando 
prosseguimento, o Presidente "ad hoc" empossa a Presidente 
Vanessa Lucas, a quem passa a direção dos trabalhos. A Presidente 
profere palavras de agradecimento, dá posse ao Vice-Presidente, 
Deputado Alberto Bejani, e designa para relatar a matéria o Deputado 
José Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, comunica que a próxima 
reunião extraordinária será convocada por edital, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Vanessa Lucas, Presidente - José Henrique -Alberto Bejani. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 3/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n° 
3/2003 institui o Programa e o Fundo de Desenvolvimento das Áreas 
Integradas das Regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - Pró-
Triângulo - e dá outras providências. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003 e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos 
Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar a matéria quanto aos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe propõe a instituição do Programa de 

Desenvolvimento das Áreas Integradas das Regiões do Triângulo e 
Alto Paranaíba, com o objetivo de promover o desenvolvimento 
harmônico de áreas selecionadas, por meio da ampliação e da 
melhoria da infra-estrutura econômica e social e da dinamização das 
atividades produtivas. Institui, ainda, o Fundo Regional de 
Investimentos para o Desenvolvimento das Áreas Integradas do 
Triângulo e Alto Paranaíba, a ser constituído com recursos do Tesouro 
estadual e doações. 

O programa será coordenado por um Conselho Diretor, cujos 
membros natos são Secretários de Estado, Diretores de entidades da 
administração indireta e representantes das associações de 
prefeituras das referidas regiões, competindo a uma unidade técnica 
do programa, segundo o art. 7° da proposição, o acompanhamento da 
execução de suas atividades. 

Não resta dúvida de que, para o desenvolvimento do Triângulo e 
Alto Paranaíba, exige-se mais integração entre os órgãos e as 
entidades do Estado e as prefeituras da região, de forma a identificar 
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os problemas e otimizar os recursos disponíveis, para aplicá-los da 
melhor forma possível, promovendo o crescimento da atividade 
econômica e o bem-estar da população. 

Todavia, não é possível ao parlamentar propor a criação de órgão 
colegiado e técnico para promover a integração pretendida, porque 
esse órgão faria parte da estrutura do Poder Executivo, tratando-se, 
pois, de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, nos 
termos do art. 66, 111, "e", da Carta mineira. 

Além do vício formal referente às regras de iniciativa, o projeto não 
passa pelo crivo da legalidade, pois não atende aos requisitos 
previstos na Lei Complementar no 27, de 1993, que dispõe sobre a 
instituição, a gestão e a extinção de fundo. Segundo esse diploma, a 
lei de criação do fundo deverá indicar o órgão gestor, o grupo 
coordenador e o agente financeiro. A proposição deve, ainda, estar 
instruída com estudo que demonstre a viabilidade técnica e 
econômica do fundo que se pretende criar. Como esses requisitos não 
foram atendidos, fica inviabilizada a criação do referido fundo. 

Ademais, esta Comissão adotou o entendimento, reiterado em 
várias oportunidades, de que criação de programas, por configurar 
atividade administrativa típica do Executivo, prescinde de previsão 
legal, a menos que importe em despesa, caso em que o programa 
deve estar previsto na Lei Orçamentária Anual, de iniciativa do Chefe 
do Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 
questão de ordem na Ação Direita de Inconstitucionalidade no 224 
(ADIQO 224/RJ), manifestou o entendimento de que não é pertinente 
a edição de lei específica criando programa, ressalvados os casos 
expressamente previstos na Constituição da República, conforme os 
arts. 48, IV, e 165, §§ 1° e 4°. 

Ressalte-se, ainda, que a integração da região não depende de 
deliberação legislativa, porque o Estado e os municípios podem 
realizar convênios e consórcios, com a finalidade de promover de 
forma cooperativa serviços e políticas públicas que visem ao 
desenvolvimento econômico e sociocultural dessa promissora região 
do Estado. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei no 3/2003. 

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



982 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gilberto 

Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO No 10/2003 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de 1/3 dos membros desta Casa, e tendo como primeiro 

signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a Proposta de Emenda à 
Constituição no 1 0/2003 "altera a redação do art. 11 O da Constituição 
do Estado, acrescenta inciso ao art. 134, altera a redação do art. 135, 
altera a redação do art. 99 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e acrescenta três parágrafos ao aludido art. 99". 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, a proposta foi 
encaminhada a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
Analisando a proposta e sua justificação, verificamos que ela tem 

três objetivos distintos: adaptar dispositivos constitucionais à 
separação entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar, 
introduzida pela Emenda à Constituição no 39, de 1999; alterar regra 
constitucional sobre a composição do Tribunal de Justiça Militar; criar 
oportunidade para que policiais militares possam ingressar no Corpo 
de Bombeiros Militar. 

Passaremos a analisar os dispositivos referentes a cada um desses 
objetivos. 

Inicialmente, no que diz respeito à alteração do art. 11 O da Carta 
Estadual, observe-se a comparação apresentada a seguir. 

Redação atual: 
"Art. 11 O - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e 

jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de Juízes oficiais 
da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar ou do Corpo de 
Bombeiros Militar, e de Juízes civis, em número ímpar, fixado na Lei 
de Organização e Divisão Judiciárias, excedendo o número de Juízes 
oficiais ao de Juízes civis em uma unidade". 

Redação proposta: 
"Art. 11 O - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e 

jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de Juízes oficiais 
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da ativa, do mais alto posto, dos quais dois da Polícia Militar e um 
do Corpo de Bombeiros Militar, e de Juízes civis, em número ímpar, 
fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, excedendo o 
número de Juízes oficiais ao de Juízes civis em uma unidade" (gritos 
nossos). 

Redação da Lei Complementar no 59, de 2001: 
"Art. 186 - O Tribunal de Justiça Militar compõe-se de dois Juízes 

oficiais da ativa do mais alto posto da Polícia Militar e de um Juiz 
oficial da ativa do mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado, integrantes de seus respectivos quadros de oficiais, e de dois 
Juízes civis, sendo um da classe dos Juízes-Auditores e um 
representante do quinto constitucional". 

Cotejando as redações transcritas, vemos que a Proposta de 
Emenda à Constituição no 10/2003 pretende fixar, na Carta Estadual, 
o número de representantes do Corpo de Bombeiros Militar e da 
Polícia Militar no referido Tribunal. Hoje o quantitativo é fixado apenas 
na citada lei complementar. 

Nenhum óbice há a esta opção legislativa, até porque a composição 
proposta é a mesma prevista na referida lei complementar, a qual já 
foi discutida e confirmada pelo Judiciário na ADIN n° 280.389-8/00, do 
Tribunal de Justiça. 

Apontamos apenas que a redação pode ser simplificada, o que 
fazemos na forma de um substitutivo, apresentado ao final deste 
parecer. 

Quanto às alterações relativas aos arts. 134, 135 e 186, observem-
se os textos a seguir. 

Redação atual: 
"Art. 134 - O Conselho da Defesa Social é órgão consultivo do 

Governador na definição da política de defesa social do Estado e tem 
assegurada, em sua composição, a participação: (redação dada pela 
Emenda à Constituição no 43, de 14/11/2000) 

I - do Vice-Governador do Estado, que o presidirá; 

IX - de três representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, um da 
imprensa e um indicado na forma da lei (redação dada pela Emenda à 
Constituição no 43, de 14/11 /2000)"; 
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"Art. 135 - A lei disporá sobre a criação e a organização de 

serviços autônomos de assistência psicossocial e jurídica, a cargo de 
profissionais com exercício de suas atividades junto das unidades 
policiais"; 

"Art. 183 - O Estado assegurará, com base em programas especiais, 
ampla assistência técnica e financeira ao município de escassas 
condições de desenvolvimento socioeconômico, com prioridade para o 
de população inferior a trinta mil habitantes. 

§ 4° - A Polícia Militar poderá, por solicitação do Município, incumbir-
se da orientação à guarda municipal e de seu treinamento, e da 
orientação aos corpos de voluntários para o combate a incêndio e 
socorro em caso de calamidade". 

Redação proposta: 
"Art. 134- ...................................... . 
X - do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar'' (grifo 

nosso); 
"Art. 135 - A lei disporá sobre a criação e a organização de serviços 

autônomos de assistência psicossocial e jurídica, a cargo de 
profissionais com exercício de suas atividades junto das unidades 
policiais e de Bombeiro Militar" (grifo nosso); 

"Art. 183- .................................... .. 
§ 4°- A Polícia Militar poderá, por solicitação do município, incumbir-

se da orientação à guarda municipal e de seu treinamento; e o Corpo 
de Bombeiros Militar, da orientação dos corpos de voluntários para o 
combate a incêndio e socorro em caso de calamidade e de seu 
treinamento" (grifo nosso). 

Não há óbice a essas alterações, pois visam tão-somente a adequar 
dispositivos constitucionais à desvinculação do Corpo de Bombeiros 
Militar da Polícia Militar. 

Quanto à alteração relativa ao art. 99 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, observe-se o confronto entre a redação 
atual e a proposta. 

Redação atual: 
"Art. 99 - Terá o prazo de noventa dias para realizar a opção 

irretratável pela integração nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar 
o militar lotado em unidade da Polícia Militar na data de publicação da 
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emenda que instituiu este artigo, que preencha os seguintes 
requisitos: (acrescido pela Emenda à Constituição no 39, de 2/6/99) 

I - possua certificado de conclusão do Curso de Bombeiro para 
Oficial, se oficial superior ou intermediário (acrescido pela Emenda à 
Constituição no 39, de 2/6/99); 

11 - possua certificado de conclusão de Curso de Formação de 
Bombeiro Militar, se praça (acrescido pela Emenda à Constituição n° 
39, de 2/6/99)". 

Redação proposta: 
"Art. 99- ............................................ .. 
I - possua certificado de conclusão do Curso de Bombeiro para 

Oficial, se oficial superior, intermediário ou subalterno; 

§ 1 o - O militar que estava na condi cão de praça especial em 2 de 
junho de 1999 e que tenha concluído o curso de formação de oficiais 
fará, no prazo de trinta dias contados da publicação desta emenda, 
opção irretratável pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros 
Militar, com efeitos retroativos à data da conclusão do curso. 

§ 2° - O militar que estava na condição de praça especial em 2 de 
junho de 1999 e não tenha concluído o curso de formacão de oficiais 
fará, no prazo de trinta dias contados da conclusão do curso, opção 
irretratável pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros Militar. 

§ 3° - O militar que estava na condição de oficial subalterno em 2 de 
junho de 1999 fará, no prazo de trinta dias contados da publicacão 
desta emenda, opção irretratável pela Polícia Militar ou pelo Corpo de 
Bombeiros Militar" (grifes nossos). 

As alterações propostas visam a estabelecer um novo período para 
que policiais militares possam transferir-se para o Corpo de 
Bombeiros Militar. 

Na Emenda à Constituição no 39, de 1999, quando da 
"emancipação" do Corpo de Bombeiros Militar, foi estabelecido um 
prazo de 90 dias para que praças e oficiais que possuíssem formação 
de Bombeiro pudessem requerer sua transferência para essa 
corporação. A redação do art. 99, entretanto, não contemplou o oficial 
subalterno (Tenente) nem o praça especial (Aspirante e Cadete); em 
razão disso, a proposta em questão quer dar novo prazo a esses 
militares. 
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Antes de analisar o mérito da medida, cumpre salientar que há 

óbices intransponíveis à sua aprovação. 
Com efeito, a Constituição da República definiu que a única forma 

de acesso aos cargos públicos efetivos é o concurso público: 
"Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

11 - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração;". 

Logo, não é admitida a transferência entre cargos de carreiras 
distintas. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal é pacífica, destacando-se a decisão a seguir transcrita: 

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ascensão ou acesso. 
Transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos 
públicos. O critério do mérito aferível por concurso público de provas 
ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional, ressalvados 
os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração, indispensável para cargo ou emprego público isolado ou 
em carreira. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o em carreira, 
para o ingresso nela, que só se fará na classe inicial e pelo concurso 
público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os 
cargos subseqüentes que nela se escalonam até o final dela, pois, 
para estes, a investidura se fará pela forma de provimento que é a 
"promoção". Estão, pois, banidas das formas de investidura admitidas 
pela Constituição a ascensão e a transferência, que são formas de 
ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público 
ingressou por concurso, e que não são, por isso mesmo, ínsitas ao 
sistema de provimento em carreira, ao contrário do que sucede com a 
promoção, sem a qual obviamente não haverá carreira, mas, sim, uma 
sucessão ascendente de cargos isolados. 

O inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal também não permite 
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o "aproveitamento", uma vez que, nesse caso, há igualmente o 
ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo mencionado 
dispositivo. 

Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente Para 
declarar inconstitucionais os artigos 77 e 80 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias do Estado do Rio de Janeiro" ( ADIN 
231/RJ - Relator: Min. Moreira Alves - DJ de 13.11.92 - RT J 144/24 )'' 
(gritos nossos). · 

O raciocínio apresentado na decisão citada aplica-se ao caso em 
questão, pois, com a separação entre o Corpo de Bombeiros Militar e 
a Polícia Militar, as carreiras do primeiro desvincularam-se das 
carreiras da Polícia Militar e passaram a constituir um quadro distinto 
de pessoal. Nesse sentido, a Lei Complementar no 54, de 1999, ao 
dispor sobre a organização do Corpo de Bombeiros Militar, 
estabeleceu a composição do pessoal da seguinte forma: 

"Art. 29 - Integram o Corpo de Bombeiros Militar: 
I - Pessoal da ativa: 
a) Oficiais, pertencentes aos seguintes quadros: 
1) Quadro de Oficiais Bombeiros Militar- QOBM; 
2) Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militar- QOABM; 
3) Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar- QOSBM. 
b) Praças, pertencentes aos seguintes quadros: 
1) Quadro de Praças Bombeiros Militar- QPBM; 
2) Quadro de Praças Especialistas Bombeiro Militar- QPEBM". 
Com isso, o ingresso numa das carreiras da referida corporação só 

poderá ocorrer por meio de concurso público. Conseqüentemente, a 
alteração proposta ao art. 99 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias - por permitir a transferência de policiais militares para o 
Corpo de Bombeiros Militar - padece de vício insanável de 
inconstitucionalidade. 

Quanto ao mérito, melhor sorte não tem a proposta. Conforme 
levantamento feito pela Polícia Militar, os critérios propostos 
permitiriam que mais de 1.300 de seus policiais fizessem opção pelo 
Corpo de Bombeiros Militar, o que iria causar inadmissível prejuízo à 
segurança pública. 

Pelo exposto, somos levados a apresentar um substitutivo à 
proposta apresentada. 
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Conclusão 

Pelas razões apontadas, concluímos pela aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição no 1 0/2003 na forma do seguinte ~ubstitutivo 
no 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a redação do "caput" do art. 11 O, acrescenta inciso ao art. 

134, altera a redação do art. 135 e do § 4° do art. 183 da Constituição 
do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O "caput" do art. 11 O da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 11 O - O Tribunal de Justiça militar, com sede na Capital e 

jurisdição em todo o território do Estado, tem a seguinte composição: 
I - 2/5 (dois quintos) de Juízes oriundos do quadro de oficiais da 

ativa do mais alto posto da Polícia Militar; 
11 - 1/5 (um quinto) de Juízes oriundos do quadro de oficiais da ativa 

do mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar; 
111 - 2/5 (dois quintos) de Juízes civis, escolhidos na forma da lei 

complementar a que se refere o art. 98.". 
Art. 2° - O art. 134 da Constituição do Estado fica acrescido do 

seguinte inciso: 
"Art. 134- ....................................... . 
X- do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.". 
Art. 3° - O art. 135 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 135 - A lei disporá sobre a criação e a organização de serviços 

autônomos de assistências psicossocial e jurídica, a cargo de 
profissionais com exercício de suas atividades junto às unidades 
policiais e de Bombeiro Militar.". 

Art. 4° -O§ 4° do art. 183 da Constituição do Estado passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 183- .................................... .. 
§ 4° - A Polícia Militar poderá, por solicitação do município, incumbir-

se da orientação e do treinamento da guarda municipal, e o Corpo de 
Bombeiros Militar, da orientação e do treinamento dos corpos 
voluntários para combate a incêndio e socorro em caso de 
calamidade.". 
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Art. 5° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Sala das Comissões, 4 de junho de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Célio Moreira, relator - Elmiro 

Nascimento. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR No 11/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei 

Complementar no 11/2003, resultante do desarquivamento do Projeto 
de Lei Complementar n° 42/2001, tem por objetivo acrescentar 
dispositivos à Lei no 5.406, de 16/12/69, que contém a Lei Orgânica da 
Polícia Civil do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe acrescenta à Lei Orgânica da Polícia Civil 

dispositivos atinentes a direitos e deveres do servidor policial. Inclui o 
respeito e o zelo pela dignidade da pessoa humana entre os princípios 
da disciplina policial; cria nova hipótese de transgressão disciplinar, 
relativa à prática de ato atentatório à dignidade da pessoa humana ou 
que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos; 
estabelece a aplicação da pena de demissão ao policial condenado 
por crime contra a vida ou contra a liberdade individual; e, finalmente, 
permite o afastamento do servidor policial de suas funções a partir do 
momento em que contra ele for instaurado processo administrativo. 

O projeto de lei em análise é contrário à ordem jurídica, pois, do 
ponto de vista formal, a proposição desrespeita a regra de iniciativa 
estabelecida no art. 66, 111, "f", da Constituição mineira, que confere ao 
Governador do Estado a iniciativa privativa para apresentação de 
projeto de lei complementar tratando de organização da Polícia Civil. 
Essa regra é, no concerto constitucional pátrio, corolário direto do 
princípio da tripartição dos Poderes, sustentáculo de nosso estado 
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democrático de direito. 

Não se trata, portanto, de mera questiúncula cerimonial, mas do 
respeito a elemento estrutural em nossa democracia. A esse respeito, 
ensinou Raymundo Faoro que: 

"Se todas as disposições emanadas do parlamento ou do Congresso 
fossem entendidas como leis, haveria o absolutismo do Legislativo, 
com a supressão da autonomia do Executivo e do Judiciário ( ... ) O 
império da lei exige que, no pedestal da construção, o próprio 
legislador se vincule à lei e que seu poder de legislar não se converta 
em poder arbitrário." ("Assembléia Constituinte. A legitimidade 
recuperada". 2.a ed. São Paulo: Brasiliense, 1982, p. 36-37.) 

Esta Comissão, especialmente na atual legislatura, tem reiterado a 
posição segundo a qual o vício de iniciativa é, sob um exame preciso 
de constitucionalidade, formalmente inconstitucional e, conforme os 
precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, 
absolutamente insanável. Observem-se os arestos a seguir: 

"Inconstitucionalidade formal reconhecida em face do vício de 
iniciativa da lei impugnada, de origem parlamentar, que não é 
convalidado nem mesmo pela sanção do Chefe do Poder Executivo. 
Precedentes". (STF- Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1963/PR 
- Tribunal Pleno - Relator: Ministro Maurício Corrêa. Publicado no DJU 
de 7/5/99, p. 1.) 

"Dispositivo legal oriundo de emenda parlamentar referente aos 
servidores públicos estaduais, sua aposentadoria e vantagens 
financeiras. Inconstitucionalidade formal em face do disposto no artigo 
61, § 1°, 11, "c", da Carta Federal. 2. É firme na jurisprudência do 
Tribunal que a sanção do projeto de lei não convalida o defeito de 
iniciativa. Precedentes. Procedência da ação. Inconstitucionalidade da 
Lei no 1.786, de 9 de janeiro de 1991, do Estado do Rio de Janeiro". 
(STF - Ação Direta de Inconstitucionalidade no 700/RJ - Tribunal Pleno 
- Relator: Ministro Maurício Corrêa. Publicado no DJU de 24.8.2001, p. 
41.) 

A proposição, ao versar sobre matéria de iniciativa privativa do 
Governador do Estado, não obedece aos requisitos para sua validade 
estabelecidos na ordem constitucional vigente. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar 
n° 11/2003. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Paulo Piau - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 12/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei 

complementar em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto 
de Lei Complementar n° 47/2001, "dispõe sobre o pagamento de 
servidores públicos licenciados para tratamento de saúde". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1°/4/2003, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber 
parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria 
quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais legais pertinentes, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo garantir aos servidores em regência de 

classe ou turma as vantagens que lhes são devidas, especialmente o 
"pó-de-giz" e o "biênio", mesmo quando licenciados para tratamento 
de saúde. 

O art. 284 das Disposições Gerais da Constituição Estadual 
assegura ao Professor e ao Regente de Ensino, enquanto no 
exercício de regência ou na orientação de aprendizagem, a percepção 
de gratificação de pelo menos 1 0% de seus vencimentos, a título de 
incentivo à docência (gritos nossos). 

No âmbito da legislação pertinente, cumpre-nos destacar a Lei no 
9.831, de 9/7/89, especialmente o seu art. 5°, o qual, ao alterar a Lei 
n° 8.517, de 9/1/84, no tocante à gratificação atribuída ao Professor ou 
Regente de Ensino do Quadro do Magistério, a título de incentivo à 
docência, desde que esteja exercendo a regência de turma ou 
ministrando aulas, determinou o seguinte: 
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"Art. 5° - Os arts. 2° e 4 o da Lei no 8.517, de 9 de janeiro de 1984, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2° - A gratificação de que trata o artigo 13 da Lei no 9.414, de 3 

de julho de 1987, passa a ser atribuída ao professor ou regente de 
ensino do Quadro de Magistério, a que se refere a Lei no 7.1 09, de 13 
de outubro de 1977, a título de incentivo à docência, enquanto no 
efetivo exercício da regência de turmas ou de aulas. 

§ 2° - Por biênio de exercício na regência de turmas ou de aulas, a 
gratificação de que trata este artigo será acrescida do percentual de 
5% (cinco por cento), acréscimo este concedido ao professor ou 
regente de ensino que comprove, cumulativamente ao disposto no 
parágrafo anterior, ter 2 (dois) anos de exercício na regência de turma 
ou de aulas em escola estadual. 

§ 4°- Não serão computados, para o efeito do disposto neste artigo, 
os períodos de licenças e afastamentos de qualquer natureza, bem 
como o desempenho de outros encargos, ainda que de magistério, 
diferentes de ministrar aulas, ressalvados os previstos no art. 131 da 
Lei no 7.109, de 13 de outubro de 1977".". 

Trata o art. 131 dos períodos de férias anuais e de férias-prêmio, os 
quais são contados como de efetivo exercício, para todos os efeitos. 

Ressalte-se que norma legal já dispunha de forma semelhante, 
conforme se verifica no parágrafo único do art. 13 da Lei n° 9.414, de 
3/7/87, o qual determina que perderá o direito à gratificação atribuída 
a título de incentivo à produtividade o Professor ou o Regente de 
Ensino que se afastarem da regência, por qualquer motivo, exceto 
para gozo de férias regulamentares. 

Vê-se, pois, que o objetivo para o qual foi criada a gratificação de 
incentivo à docência é, conforme o próprio nome já diz, incentivar a 
atividade de magistério. 

Por dispor sobre um direito do servidor público estadual, a 
proposição em análise trata de questão atinente ao regime jurídico 
deste, matéria sobre a qual cabe à Assembléia Legislativa dispor, 
observada a iniciativa privativa do Governador do Estado para a 
deflagração do processo nesta Casa, de acordo com o art. 66, inciso 
11 I, "c", do mesmo texto constitucional. 
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Verifica-se, portanto, a existência de óbice constitucional, razão 

pela qual somos conduzidos a apresentar a seguinte conclusão. 
Conclusão 

Concluímos, pois, pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e 
pela ilegalidade do Projeto de Lei Complementar no 12/2003. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Paulo Piau - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 18/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei 

Complementar no 18/2003 acrescenta parágrafo único ao art. 17 da 
Lei Complementar no 64/2002, que institui o Regime Próprio de 
Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", ele o art. 192, do Regimento Interno, 
a proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em análise acrescenta parágrafo único ao art. 17 da 

Lei Complementar n° 64, de 2002, que concede à segurada gestante 
licença-maternidade por 120 dias, com remuneração integral, 
mediante a apresentação de atestado médico oficial. O dispositivo 
proposto estabelece que, em caso de nascimento prematuro, o 
período de licença-maternidade seja acrescido do número de dias de 
antecedência em relação à data provável do parto, instruindo-se, 
nesse caso, a solicitação de licença com atestado circunstanciado, 
subscrito por profissional médico da área de pediatria. 

A Constituição da República define, no inciso XII do art. 24, a 
matéria previdenciária como competência concorrente da União e dos 
Estados. Em decorrência, cabe à União a promulgação de normas 
gerais, e aos Estados, o exercício da competência suplementar. Com 
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relação à iniciativa, o art. 61, § 1°, inciso 11, alínea "c", da 
Constituição Federal fixa como matéria reservada ao Chefe do Poder 
Executivo as leis que disponham sobre servidores públicos, seu 
regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria. A 
Carta mineira dispõe da mesma forma, no art. 66, inciso 111, alínea "c", 
com relação ao Governador do Estado. 

O constituinte, portanto, reservou a iniciativa de projeto de lei 
referente à aposentadoria dos servidores ao Chefe da administração 
pública, mas deixou fora desse rol a matéria previdenciária em seu 
todo. Ressaltamos ainda que, apesar da estreita relação entre a 
licença-maternidade e o regime jurídico dos servidores, a Constituição 
da República estabelece a proteção à maternidade, especialmente à 
gestante, como finalidade da Previdência Social, desvinculando a 
licença-maternidade das matérias de iniciativa privativa do Chefe do 
Executivo. 

O sistema de previdência do serviço público é regido pelas normas 
contidas no art. 40 da Constituição da República, aplicando-se, no que 
couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de 
Previdência. Como a licença-maternidade não é tratada diretamente 
na Carta Magna, temos, por conseguinte, que observar a legislação 
nacional a respeito. 

A Lei Federal n° 9.717, de 1998, que dispõe sobre regras gerais 
para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de 
previdência, determina, em seu art. 5°, que esses regimes não 
poderão conceder benefícios distintos dos previstos nos planos de 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei 
Federal no 8.213, de 1991. 

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 2.311-MS, ratificou esse entendimento ao 
estabelecer que nenhum benefício previsto para o setor público pode 
ser distinto daqueles assegurados pelo Regime Geral. 

O art. 71 da Lei Federal n° 8.213 garante salário-maternidade à 
segurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início no 
período entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste. Em 
casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao 
parto podem ser aumentados em duas semanas, com base em 
atestado específico de médico assistente da segurada ou de pediatra. 
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Considerando a referida legislação, a Lei Complementar no 64, de 

2002, garante à segurada gestante licença-maternidade por 120 dias, 
com remuneração integral, mediante a apresentação de atestado 
médico oficial. 

Assim, a pretensão do projeto em análise de estender o período de 
licença-maternidade em casos de nascimento prematuro, com o 
acréscimo dos dias de antecedência em relação à data provável do 
parto, não encontra respaldo na legislação previdenciária vigente. 

O regime próprio estadual, como já mencionamos, deve observar o 
plano de benefícios do Regime Geral, não podendo conceder 
benefícios distintos dos previstos na Lei Federal no 8.213, de 1991. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar no 
18/2003. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Paulo Piau- Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 38/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição em exame, do Deputado Leonardo Moreira, assegura 
aos professores da rede pública estadual a gratuidade para o ingresso 
em espetáculos culturais do Estado. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
proposição com a Emenda no 1, que apresentou. 

Vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer quanto 
ao mérito, em cumprimento do disposto no art. 188, c/c o art. 1 02, VI, 
"c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ao assegurar a gratuidade em espetáculos culturais promovidos 

pelo Estado, pretende a proposição em análise contribuir para a 
formação cultural do professor da rede pública estadual. Na 
perspectiva do autor, conhecimentos diversos adquiridos na 
participação em eventos culturais preparariam melhor o educador para 
o desempenho de suas atividades em sala de aula. 

--- ~ 
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Não resta dúvida de que o professor que possui uma formação 

cultural diversificada estaria potencialmente mais apto a desenvolver 
um trabalho educativo diferenciado, tendo em vista que a 
preocupação com a formação integral do estudante deve ultrapassar o 
conteúdo dos manuais didáticos. A semente do desenvolvimento 
humano está plantada no mundo da vida e, portanto, nasce na 
pluralidade sociocultural e ideológica. O indivíduo deve estar 
preparado para refinar seu modelo de mundo, para nele agir com 
desenvoltura e confiança. Para que esse objetivo seja atingido, as 
diretrizes curriculares contemporâneas apontam no sentido de 
proporcionar ao aluno uma visão mais ampla do conhecimento. O 
grande desafio da escola hoje é reconhecer a diversidade como parte 
inseparável da identidade nacional e dar a conhecer a riqueza 
representada por essa diversidade cultural que compõe o patrimônio 
sociocultural brasileiro. 

Reconhecemos, portanto, o mérito da intenção manifesta na 
iniciativa em apreço, que representa uma forma concreta de 
valorização do professor, em face das reconhecidas restrições 
impostas pela precariedade de investimentos nessa categoria 
profissional, cujo trabalho tem notória precedência no 
desenvolvimento do povo brasileiro. Não há que se falar em ofensa ao 
princípio da igualdade, no caso em tela, quando é amplamente 
difundido no meio jurídico que tal princípio só é violado quando o 
elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade 
acolhida pelo direito. Constate-se que a proposição, ao estabelecer 
um estado de desigualdade entre as pessoas, o faz na busca da 
melhoria das condições de vida do professor da rede pública, que 
repercutem nas condições de ensino e aprendizagem em sala de aula. 

Estados e municípios brasileiros adotam semelhante medida para 
ex-combatentes e estudantes, pois reconhecem que, ao promover 
tratamento diferenciado a certos segmentos soc1a1s, estão 
promovendo a isonomia de fato e não apenas formalmente. 

Note-se, outrossim, que proporcionar a gratuidade em eventos 
culturais promovidos pelo Estado. para a categoria dos professores 
não deverá constituir fator de controvérsias e desequilíbrio econômico-
financeiro no segmento artístico-cultural no âmbito de Minas Gerais, 
como ocorreu com a lei aprovada em São Paulo, que estende o 
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benefício de meia-entrada para os professores em todos os 
eventos, tanto os promovidos pelo Poder Público quanto pela iniciativa 
privada. O projeto em comento tem um alcance bem mais restrito, pois 
sabe-se que a maioria maciça das atividades dessa natureza são 
exploradas por empreendedores privados. 

Não acatamos a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, por considerarmos que o argumento de que 
esta tornaria o projeto mais razoável não se sustenta. Parece-nos, 
nesse caso, que o critério se mostra sobremaneira impreciso para ser 
levado em conta em uma análise de constitucionalidade. Mesmo 
diante de um estudo concreto de impacto financeiro da implementação 
da medida, o que só deverá ser feito pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, poder-se-ia argumentar que é igualmente 
razoável o Estado dividir com a sociedade os custos de um benefício 
indireto para o aprimoramento da qualidade da educação, uma vez 
que as Constituições Federal e Estadual preceituam que cabe ao 
Estado, à família e à sociedade promover o direito à educação. 
Ademais, é preciso considerar o fato de que, como já foi mencionado, 
é limitado o número de eventos culturais realizados pelo Estado, seja 
como promotor direto ou como patrocinador, além desses eventos se 
concentrarem, na maioria das vezes, na Capital. Só esse fator poderia 
ser considerado suficiente para tornar razoável a medida proposta, 
que prescinde de sofrer mais uma restrição ao seu alcance. 

Com o intuito de aperfeiçoar a proposição, propomos a Emenda no 
2, que altera o "caput" do art. 1°, adequando-o melhor à realidade do 
funcionamento das entidades estaduais que incentivam e promovem 
atividades artístico-culturais. A produção de tais atividades pode ser 
feita diretamente, como é o caso das apresentações dos corpos 
estáveis da Fundação Clóvis Salgado - Orquestra Sinfônica de Minas 
Gerais, Companhia de Dança e Coral Lírico -; por meio de convênios 
e contratos de concessão de direito de uso, celebrados com pessoas 
físicas e jurídicas promotoras de eventos; e ainda mediante patrocínio, 
via leis de incentivo ou outras formas de liberação de recursos para o 
empreendimento. Em todas as opções descritas, o Estado tem a 
prerrogativa de regulamentar o funcionamento do evento, podendo, 
assim, garantir o cumprimento do que dispõe a proposição em análise. 

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

38/2003, no 1 o turno, com a Emenda no 2, que apresentamos, e pela 
rejeição da Emenda no 1 , da Comissão de Constituição e Justiça. 

EMENDA No 2 
Dê-se ao "caput" do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica assegurada aos professores da rede pública estadual 

a gratuidade no ingresso em espetáculos culturais promovidos 
diretamente ou patrocinados pelo poder público estadual ou realizados 
por cessão a terceiros em espaços de sua propriedade.". 

Sala das Comissões, 25 de junho de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Maria 

Tereza Lara. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 46/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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. 

Posteriormente, foi a proposição analisada pela Comissão de 
Segurança Pública, que opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo no 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em seguida, foi a proposição apreciada pela Comissão de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua 
aprovação na forma do Substitutivo no 2, da Comissão de Segurança 
Pública. 

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

Fundamentação 
A proposição sobre a qual ora nos debruçamos torna obrigatória às 

operadoras de telefonia celular que atuam no Estado a manutenção 
de cadastro atualizado de todos os usuários de aparelhos celulares do 
sistema pré-pago. Nesse cadastro deverá constar o número do 
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documento de identidade, se pessoa física: e o número do registro 
no Ministério da Fazenda, quando se tratar de pessoa física ou 
jurídica. 

Determina, também, que o adquirente de telefone celular pré-pago 
comprove sua residência, por meio de conta de água, luz ou telefone 
fixo, e apresente cópia xerox de sua carteira de identidade. 

Estabelece, ainda, obrigações para os usuários e as prestadoras do 
serviço, prevendo multas em caso de descumprimento de suas 
determinações. Quanto aos recursos financeiros resultantes do 
recolhimento das multas, a proposição prevê que serão destinados à 
aquisição de equipamentos de segurança pública. 

Busca o autor do projeto dificultar a ação de criminosos que usam 
abusivamente dos aparelhos de telefonia celular do tipo pré-pago. 
Esses criminosos fazem de tal aparelho um instrumento facilitador de 
suas ações, pois, hoje, é possível adquirir tal aparelho com absoluta 
garantia de sigilo quanto ao comprador. 

Os aspectos constitucionais, legais e o próprio mérito já foram 
largamente abordados pelas comissões anteriores, oportunidade em 
que foram feitos os devidos ajustes, nos substitutivos apresentados. 

Com efeito, conclui-se, pelos pareceres anteriormente exarados, que 
a matéria refoge à Lei Federal no 9.472, de 1997, que dispõe sobre a 
organização dos serviços de telecomunicações, bem como sobre a 
criação do órgão regulador, no caso, a Agência Nacional de 
Telecomunicações- ANATEL. 

A ANATEL, ao regulamentar a prestação do serviço pré-pago na 
telefonia celular, isentou o usuário, por meio da Norma n° 3, item 2.7, 
de assinatura ou inscrição na prestadora de serviço, o que dificulta 
sobremaneira sua identificação. 

Portanto, busca o projeto em tela evitar o mau uso do celular por 
parte dos consumidores e da sociedade em geral, entrando assim no 
campo da segurança pública, como bem entendeu o relator da 
comissão de mérito. 

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão, 
emergem da leitura da proposição dois aspectos importantes: o 
primeiro é o eventual custo da feitura e operação do cadastro, que 
entendemos, em face de seu alcance e benefício social, ser 
praticamente irrelevante, e o segundo é o da arrecadação de 

"----0-------...1 



1000 
eventuais multas, conforme previsto no Substitutivo n° 2, da 
Comissão de Segurança Pública. 

As multas arrecadadas, conforme prevê o mencionado Substitutivo 
no 2, irão constituir dotações orçamentárias da Secretaria de Estado 
de Defesa Social, o que viabilizará a aquisição de equipamentos de 
segurança para melhor aparelhar as Polícias Civil e Militar. Para nós, 
tal medida propiciará indiscutível melhoria na prestação de serviços. 

Por último, pelos motivos expostos, concluímos pela inexistência de 
repercussão negativa financeiro-orçamentária para os cofres públicos. 

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

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

Sala das Comissões, 25 de junho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator- Chico Simões -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 67/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei no 
67/2003 institui o Programa de Seguro Agrícola no Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política 
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para receber parecer nos termos do art. 188 c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Cabe-nos examinar a matéria nos seus aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
O projeto institui o Programa de Seguro Agrícola, destinado a 

desobrigar o produtor rural de liquidar operações de crédito quando 
ocorrerem fenômenos naturais que comprometam culturas agrícolas e 
autoriza o Poder Executivo a constituir uma companhia de seguros, 
encarregada de implementar e administrar esse programa. 

Trata-se, inegavelmente, de uma medida meritória, de amplo 
alcance social, que visa a dar mais tranqüilidade aos produtores rurais 
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na contratação de empréstimos para o financiamento de 
atividades agrícolas. Essa medida, porém, não encontra amparo no 
ordenamento jurídico. 

De fato, a Constituição, no inciso IV do art. 247, prevê o seguro 
agrícola como um dos instrumentos da política agrícola. Entretanto, a 
competência do Estado para dispor sobre o assunto é bastante 
limitada. Nos termos do inciso VIl do art. 22 da Constituição Federal, 
cabe à União legislar privativamente sobre seguros. Portanto, a 
atuação do Estado é de natureza meramente administrativa, vale 
dizer, de implementação das regras estabelecidas no plano federal. 

Nesse sentido, o Decreto Estadual no 40.640, de 14/10/99, 
determinou a transferência para a Companhia de Seguros do Estado 
de São Paulo - COSESP - de todos os seguros realizados por órgãos 
e entidades da administração direta e indireta do Estado, por 
autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia 
mista e sociedades anônimas, em que direta ou indiretamente o 
Estado seja acionista majoritário, desde que os preços praticados 
fossem compatíveis com o mercado segurador. Nesse decreto, o 
seguro agrícola é o motivo principal dos considerandos, constatando-
se que a COSESP é a única seguradora no País a operar em todos os 
ramos do seguro rural, nele incluído o seguro agrícola. Portanto, o 
inciso IV do§ 1° do art. 247 da Constituição, que trata desse assunto, 
já se encontra regulamentado. 

Quanto à autorização para a constituição de uma companhia de 
seguro para operar o seguro agrícola, trata-se de medida que infringe 
as regras de iniciativa privativa do processo legislativo previstas no 
art. 66, 111, "e", da Constituição, que atribui ao Governador a iniciativa 
privativa de projeto de lei que crie entidade da administração indireta. 
Trata-se de vício insanável por sanção do Chefe do Executivo, como 
vem reiteradamente entendendo o Supremo Tribunal Federal. Por 
essas razões, opinamos contrariamente ao projeto de lei em exame. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 67/2003. 
Sala das Comissões, 24 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° 83/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em tela, de autoria do Deputado Alencar da Silveira 
Jr., acrescenta dispositivo à Lei n° 9.944, de 4/9/89, que alterou 
artigos das Leis n°s 9.578, de 10/2/89, e 6.763, de 26/12/75. 

Publicado em 27/2/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, 
para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto em análise pretende inserir a aquisição de automóveis 

destinados a emprego na categoria de aluguel (táxi) entre aquelas 
passíveis da isenção de pagamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS. 

A Constituição da República, ao dispor sobre o sistema tributário 
nacional, colocou o ICMS entre os impostos a serem instituídos pelos 
Estados e pelo Distrito Federal, conforme estabelece o seu art. 155, 11. 

O Estado, por seu turno, disciplinou a matéria mediante a edição da 
Lei no 6.763, de 25/12/75, que consolida a legislação tributária do 
Estado e demais normas esparsas, como a Lei no 9.944, de 20/9/89, 
que se pretende alterar. 

Tratando-se de um tributo que se encontra na órbita de competência 
do Estado, cabe a este ente federado estabelecer as hipóteses de 
isenção, observando, sobretudo, os preceitos de ordem constitucional 
e a legislação complementar federal que disciplina a matéria. 

No caso em tela, pretende-se tornar isenta do pagamento do tributo 
a operação interna para aquisição de automóveis destinados a 
emprego na categoria de aluguel. 

A proposta, entretanto, colocada sob a forma de isenção, depara 
com impedimentos de ordem constitucional e legal. Haveria, 
sobretudo, repercussão da medida no orçamento fiscal do Estado, 
uma vez que ocorre imediata redução do bolo tributário, em virtude da 
adoção deste benefício de natureza fiscal, numa clara violação às 
disposições constantes na Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000 . 
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A mencionada norma jurídica exige, para tanto, a 

implementação de estudos relativos à estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro da medida, além da adoção de mecanismos 
de compensação, por meio do aumento de receita proveniente da 
elevação de alíquotas, da ampliação da base de cálculo, da 
majoração ou da criação de tributo ou contribuição.Caso a proposta 
seja implementada por meio de lei autorizativa, essas medidas 
poderão ser previamente adotadas pelo Poder Executivo, o que nos 
leva a apresentar o Substitutivo n° 1 ao final deste parecer. 

O Governo do Estado, desse modo, implementará o benefício de 
natureza fiscal tão logo seja estabelecido um quadro que realmente 
atenda às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Torna-se importante a manutenção da forma originária do projeto, no 
tocante à isenção, apenas para os casos relativos às operações 
internas, para as quais, segundo entendimento que tem prevalecido 
nesta Casa, é desnecessária a estipulação de convênio no âmbito do 
Conselho Nacional de Política Fazendária. 

Por último, vale salientar a inexistência de óbice a que se instaure o 
processo legislativo por iniciativa parlamentar. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 83/2003 na 
forma do seguinte Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Operações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS incidente sobre a saída, em operações internas, 
para a aquisição de automóveis destinados a emprego na categoria 
de aluguel (táxi), na forma, no prazo, nas condições e na disciplina de 
controle estabelecidos em regulamento. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gustavo Valadares - Gilberto Abramo. 
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---~- -~~~-------

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 
138/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

1004 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em 
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 
1.653/2001, torna obrigatória a manutenção de profissional treinado 
em primeiros socorros nos eventos realizados sob a responsabilidade 
do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos 
jurídico, constitucional e legal, em conformidade com o disposto no 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise determina que nos eventos públicos 

realizados sob a responsabilidade do Estado seja mantida a presença 
de profissional treinado em primeiros socorros, para o atendimento 
médico preliminar de pessoa do público presente que venha a 
necessitar desse cuidado. 

A necessidade dessa providência bem como o número requerido de 
profissionais para a cobertura do evento serão aferidos pelo Poder 
Executivo em razão função do número estimado de pessoas, do local 
e do tipo de evento a ser realizado. 

A competência para legislar sobre proteção e defesa da saúde é 
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, cabendo à 
primeira legislar sobre normas gerais, conforme estabelece o inciso 
XII, "in fine", do art. 24 da Carta Magna. 

Atendendo ao comando constitucional, foi elaborada a Lei Federal no 
8.080, de 1990, que representa a norma geral da União no campo da 
saúde e dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a 
recuperação da saúde e sobre a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes. 

O art. 4° dessa norma geral define o Sistema Único de Saúde- SUS 
- como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos 
e instituições federais, estaduais e municipais, da administração direta 
e indireta, e por fundações mantidas pelo Poder Público. Entre os 
objetivos do SUS está a assistência às pessoas por intermédio de 
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ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada de atividades assistenciais e preventivas, 
conforme determina o inciso 111 do art. 5° da mesma lei. 

Também no Código de Saúde do Estado, instituído por meio da Lei 
no 13.317, de 1999, encontramos respaldo para a proposição sob 
comento. O parágrafo único do art. 9° desse diploma legal, por 
exemplo, ressalta a importância da formulação e execução de 
políticas públicas que busquem priorizar o aspecto preventivo no 
tratamento das doenças. Além desse dispositivo, destacamos, ainda, 
o inciso 111 do art. 17 do mencionado código, que determina que 
compete à direção estadual do SUS a coordenação e a execução do 
monitoramento e das medidas de controle sobre agravos, riscos, 
condicionantes e determinantes de problemas de saúde. 

Como vemos, a presença de profissional treinado para prestar os 
primeiros socorros à pessoa do público presente quando da realização 
de eventos promovidos pelo Estado vem ao encontro dos objetivos 
constitucionais e legais aqui destacados, os quais militam em 
benefício da proteção e defesa da saúde. 

Ressalte-se que a medida postulada no projeto poderá ser realizada 
mediante o uso dos recursos materiais e financeiros já existentes na 
estrutura de prestação de serviços de saúde do Estado. Nessas 
condições, a proposição não acarretará aumento de despesa, 
atendendo, portanto, às exigências estabelecidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Diante dos argumentos apresentados, não vislumbramos óbice de 
natureza jurídica, constitucional e legal à tramitação do projeto nesta 
Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 138/2003. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Paulo Piau - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 140/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em análise, 

-
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resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 1114/2000, 
institui a Ouvidoria de Licitação. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos 
do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame cria a Ouvidoria da Licitação, órgão dotado 

de autonomia administrativa e financeira, incumbido de auxiliar o 
Poder Executivo na fiscalização do cumprimento da legislação de 
licitação pública. O projeto estabelece em seu art. 2° as atribuições da 
Ouvidoria, entre as quais se destacam as competências para apurar 
fatos e omissões de órgãos, entidades ou agentes públicos que 
impliquem o exercício ilegítimo, imoral ou ineficiente de funções 
relacionadas com processos licitatórios; para representar aos órgãos 
competentes para a instauração de processo de responsabilidade 
pelos atos, fatos e omissões apurados; bem como para recomendar 
ao Governador, ao Secretário de Estado e ao dirigente de entidades 
da administração indireta a suspensão, anulação ou revogação de 
processo licitatório. 

De acordo com o projeto, o Ouvidor será indicado em lista tríplice 
elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Ministério 
Público Estadual e pela Procuradoria Geral do Estado e nomeado pelo 
Governador para um mandato de dois anos, permitida uma 
recondução, e terá sua remuneração equivalente à de Secretário 
Adjunto de Estado. 

O projeto prevê ainda que a Ouvidoria será assessorada por oito 
especialistas nas áreas de administração pública, economia, 
contabilidade e direito público, recrutados pelo Ouvidor, sem ônus 
para Ouvidoria, entre agentes públicos detentores de cargos, emprego 
ou função da administração direta e indireta que deverão ainda ceder 
os demais servidores para a Ouvidoria. 

Não se pode deixar de ressaltar a nobre intenção do legislador de 
aprimorar o controle sobre o cumprimento pelos órgãos e entidades 
estaduais da legislação que trata do procedimento licitatório. Nesse 
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sentido a criação de uma Ouvidoria específica para acompanhar e 
fiscalizar tais procedimentos mostra-se uma medida que busca a 
moralização da máquina estatal. A Ouvidoria pode ser definida como 
um órgão de defesa dos direitos do cidadão e de controle auxiliar das 
atividades da administração pública. Mundialmente conhecido como 
"ombudsman", a figura do ouvidor surgiu na Suécia, no início do 
século XVII, sob a forma de comissário da justiça, eleito pelo 
Parlamento, com a função de supervisionar a observância das leis e 
dos regulamentos pelos servidores públicos e juízes. Todavia, a 
medida consignada na proposição contraria o ordenamento jurídico 
vigente, padecendo de vício formal e material de inconstitucionalidade. 

O art. 90, inciso XIV, da Constituição Estadual, prevê que compete 
privativamente ao Governador do Estado dispor, na forma da lei, 
sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. A despeito 
disso o projeto, ao instituir a Ouvidoria, pretende criar, na estrutura do 
Poder Executivo, um órgão com competências e atribuições 
preestabelecidas, ferindo frontalmente o princípio da separação de 
Poderes insculpido no art. 2° da Constituição Federal. 

O projeto viola ainda regras expressas da Constituição Federal e da 
Estadual que cuidam de estabelecer as iniciativas para a deflagração 
do processo legislativo. Nos termos do art. 66, 111, "b" e "e", da 
Constituição do Estado, compete privativamente ao Governador do 
Estado a iniciativa de lei que verse sobre a criação de cargo da 
administração direta e a fixação da respectiva remuneração, bem 
como sobre a estruturação de Secretaria de Estado e órgão autônomo 
na esfera daquele Poder. 

Cumpre-nos destacar que, embora o art. 70, § 2°, da Constituição 
Estadual, estabeleça que a sanção expressa ou tácita do Poder 
Executivo no processo legislativo supre o vício de iniciativa, não é este 
o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, Corte 
responsável por guardar a Constituição da República. Inúmeras foram 
as decisões daquele Colendo Tribunal ressaltando a 
inconstitucionalidade de leis com vício formal de iniciativa. Assim, 
registrem-se os seguintes acórdãos, que passamos a transcrever, "in 
verbis": 

1 - "Usurpação de Iniciativa e Sanção Executiva: A sanção a projeto 
de lei que veicule norma de emenda parlamentar aprovada com 
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transgressão a cláusula inscrita no art. 63, I, da Carta Federal, 
não tem o condão de sanar o vicio de inconstitucionalidade formal, eis 
que só a vontade do Chefe do Executivo - ainda que deste seja a 
prerrogativa institucional usurpada revela-se juridicamente 
insuficiente para convalidar o defeito radical oriundo do 
descumprimento da Constituição da República." (Ementa da Ação 
Direta. de Inconstitucionalidade n° 1.070 MC /MS; Relator: Ministro 
Celso de Melo; publicada no " Diário de Justiça" de 15/9/95.) 

2 "Regime jurídico dos Servidores Públicos Estaduais. 
Aposentadoria e vantagens financeiras. Inconstitucionalidade formal. 
Vício que persiste, não obstante a sanção do respectivo projeto de lei 
( ... ) É firme na jurisprudência do Tribunal que a sanção do projeto de 
lei não convalida o defeito de iniciativa". ( Acórdão da ADin n° 700; 
Relator: Ministro Maurício Corrêa; publicada no " Diário de Justiça" de 
24/8/2001.) 

Vale ainda ressaltar o ensinamento do ilustre doutrinador Marcelo 
Caetano sobre a matéria, o qual adverte: "um projeto resultante de 
vício de iniciativa inconstitucional sofre de um pecado original, que a 
sanção não tem a virtude de apagar, até porque, a par das razões 
jurídicas, militam os fortes motivos políticos que determinassem a 
exclusividade da iniciativa presidencial, cujo afastamento poderia 
conduzir a situações de intolerável pressão sobre o Executivo." 
(CAETANO, Marcelo. " Direito Constitucional". 2a.ed, Rio de Janeiro: 
Forense, 1987. 2v.) 

Conclusão 
Diante do exposto concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 140/2003. 
Sala das Comissões, 24 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° 143/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 143/2003, do Deputado Carlos Pimenta, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 528/99, dispõe 
sobre o serviço disque-denúncia de agressões ao meio ambiente no 
território do Estado de Minas Gerais. 
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Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, foi o projeto 

encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Compete a esta Comissão, nos termos art. 188, c/c o art. 102, 111, 
"a", do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, a 
constitucionalidade e a legalidade da proposição. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe visa melhorar os canais de informação do 

poder público estadual a respeito de agressões ao meio ambiente e, 
com efeito, reforçar e aprimorar os mecanismos de tutela ambiental. 

Vale lembrar, inicialmente, que a proposição ajuda a concretizar o 
comando do art. 225 da Constituição da República, segundo o qual 
"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 

De outra parte, a proteção ao meio ambiente é matéria de 
competência comum da União, dos Estados e dos municípios, 
conforme determina o art. 23 da Lei Maior. Desse modo, aspectos da 
tutela ambiental que se associem mais diretamente ao interesse 
regional ficam a cargo do poder público estadual. É inegável, nesse 
sentido, a competência do Estado mineiro para instituir serviços com 
vistas a facilitar e reforçar os meios pelos quais é exercida a tutela do 
meio ambiente no seu território. 

Ademais, o caráter administrativo da matéria reafirma a competência 
estadual. Em se tratando de direito administrativo, a competência 
legislativa pertence, em regra, a cada unidade federativa. Além disso, 
não há dúvida de que apenas por lei se poderia estabelecer serviço 
dessa natureza, haja vista que a administração pública, de qualquer 
esfera de Poder, encontra-se rigorosamente submetida, entre outros, 
ao princípio da legalidade, previsto no "caput" do art. 37 da 
Constituição da República. Com relação à iniciativa parlamentar, não 
se encontra nenhum óbice jurídico, à vista do que dispõe o art. 66 da 
Carta Política Estadual. 

Assim, a proposição, de modo geral, tem todas as condições de 
inovar a ordem jurídica mineira. 
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Entretanto, seu art. 2° não merece prosperar. Tal dispositivo 

autoriza o Estado a firmar convênios com os municípios, de modo a 
estimular a cooperação entre unidades federadas na tutela do meio 
ambiente. Ocorre que não há necessidade de lei para permitir que o 
Estado, por intermédio de seus órgãos competentes, assine convênios 
e instrumentos congêneres. A Lei Federal no 8.666, de 1993, já traz 
essa permissão de forma abrangente e satisfatória. Por outro lado, a 
celebração de convênios é iniciativa de natureza estritamente 
administrativa, apenas sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade 
do Chefe do Executivo. Não compete ao legislador entrar nessa seara, 
sob pena de ofensa ao princípio da independência e harmonia dos 
Poderes, expresso no art. 2° da Constituição de 1988. 

Além do mais, o art. 5° do projeto contraria os incisos I e V do art. 
167 da mesma Constituição, que vedam, respectivamente, o início de 
programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária e a abertura 
de crédito suplementar ao orçamento sem a indicação dos recursos 
correspondentes. 

Para sanar os vícios apontados, apresentamos, na conclusão deste 
parecer, as Emendas n°s 1 e 2. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 143/2003 com as seguintes Emendas 
n°S 1 e 2. 

EMENDA No 1 
Suprima-se o art. 2°. 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5° - O custeio do serviço previsto nesta lei será feito por meio 

de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento do 
Estado, e de recursos oriundos de convênios e acordos celebrados 
com entidades públicas e particulares.". 

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gustavo 

Valadares - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 227/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Roberto Carvallio, o projeto de lei em 

epígrafe cria o Museu Carlos Drummond de Andrade. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 1°/3/2003, foi a proposição 

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. 

Cabe a esta Comissão nos termos do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188, 
do Regimento Interno analisar a matéria quanto aos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em exame cria, no âmbito da Secretaria de Estado da 

Cultura, o Museu Carlos Drummond de Andrade, com a finalidade de 
estudar, expor e divulgar a literatura mineira, em especial a vida e a 
obra do escritor que dá nome ao museu. 

Estabelece ainda o projeto as atividades que o museu deverá 
desenvolver para a consecução de seus objetivos, entre as quais se 
destacam a de criar um banco de dados para catalogar e cadastrar 
todas as obras literárias produzidas por escritores mineiros; a de 
realizar, coordenar e arquivar pesquisas, teses e monografias que 
tenham por objeto a literatura mineira; a de coletar testemunhos da 
vida de Carlos Drummond de Andrade e outros escritores mineiros e 
constituir um acervo de obras, fotos, manuscritos e objetos para 
exposição. 

Por fim, determina o projeto que o museu deverá ser instalado na 
sede do Palácio das Mangabeiras. 

Em que pese à nobre intenção do autor de homenagear um dos 
maiores ícones da literatura mineira, a medida consignada na 
proposição contraria o ordenamento jurídico vigente, padecendo de 
vício formal e material de inconstitucionalidade. 

O art. 90, inciso XIV, da Constituição Estadual prevê que compete 
privativamente ao Governador do Estado dispor, na forma da lei, 
sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. A despeito 
disso, o projeto, ao instituir o referido museu, pretende criar, na 
estrutura do Poder Executivo, um órgão com atribuições 
preestabelecidas, ferindo frontalm.ente o princípio da separação dos 
Poderes, insculpido no art. 2° da Constituição Federal. 

O projeto viola ainda regras expressas das Constituições Federal e 
Estadual, as quais cuidam de estabelecer as iniciativas para a 
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deflagração do processo legislativo. Nos termos do art. 66, 111, "b" 
e "e", da Carta mineira, compete privativamente ao Governador do 
Estado a iniciativa de lei que verse sobre a criação de ·cargo da 
administração direta e a fixação da respectiva remuneração, bem 
como sobre a estruturação de Secretaria de Estado e órgão autônomo 
na esfera daquele Poder. 

Cumpre-nos destacar que, embora o art. 70, § 2°, da Constituição 
Estadual estabeleça que a sanção expressa ou tácita do Poder 
Executivo no processo legislativo supre o vício de iniciativa, não é 
esse o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, Corte 
responsável por guardar a Constituição da República. Inúmeras foram 
as decisões desse colendo Tribunal que ressaltaram a 
inconstitucionalidade de leis com vício formal de iniciativa. Nesse 
sentido, registrem-se os seguintes acórdãos: ADIN no 1.070 MC/MS, 
relator: Ministro Celso de Melo, publicada no " Diário de Justiça" de 
15/9/95; ADIN n° 700, relator: Ministro Maurício Corrêa, publicada no " 
Diário de Justiça" de 24/8/2001. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 227/2003. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator- Gilberto 

Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 336/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em epígrafe, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 636/99, pretende 
conceder desconto nas tarifas de serviços públicos de energia elétrica, 
água e esgoto. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 29/3/2003, foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos 
jurídico, constitucional e legal, em conformidade com o disposto no 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise determina que as concessionanas 

estaduais prestadoras dos serviços públicos de fornecimento de água, 
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esgoto e energia elétrica deverão conceder desconto de, no 
mínimo, 30% nas tarifas cobradas das entidades assistenciais, dos 
hospitais, das casas de saúde e de templos religiosos de qualquer 
culto. 

Tais instituições terão direito ao beneficio desde que sejam 
reconhecidas como de utilidade pública. 

O serviços de energia elétrica e de água e esgoto, no Estado de 
Minas Gerais, são prestados, por via de regra, mediante a modalidade 
contratual de concessão de serviço público. No caso da energia 
elétrica, o poder concedente é a União, nos termos do art. 21, XII, "b", 
da Constituição da República. Em Minas Gerais, a concessionária é a 
Companhia de Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais- CEMIG. 
No caso dos serviços de água e esgoto, conforme entendimento 
consubstanciado pela doutrina, o poder concedente é o município, em 
virtude do reconhecimento de que a matéria integra a noção de 
interesse local, nos termos do art. 30, I, da Constituição da República, 
e a COPASA-MG assume a concessão na maioria dos municípios 
mineiros. 

O regime de concessão e permissão para a prestação de serviços 
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal é regulamentado 
pela Lei no 8.987, de 13/2/95, que estabelece, em seu art. 9°, que "a 
tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta 
vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas 
nesta lei, no edital e no contrato". Ora, fica evidente que cabe ao 
Poder concedente fixar a política tarifária dos serviços públicos dos 
quais é titular. O fato de as empresas concessionárias dos serviços 
públicos em tela serem mineiras não autoriza o Estado de Minas 
Gerais a estabelecer regras para a política tarifária dos serviços em 
questão. Evidentemente, a concessão de tais benefícios importa na 
elevação dos valores das tarifas dos demais usuários, tendo em vista 
o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de 
serviço público. Esse deslocamento de responsabilidade pela 
remuneração do serviço público é objeto de decisão do Poder 
concedente. 

Embora seja nobre a intenção do autor, não vislumbramos a 
possibilidade jurídica de tramitação da matéria nesta Casa, sob pena 
de se criar uma ilusão para os beneficiários . 
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Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 
e ilegalidade do Projeto de Lei no 336/2003. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Paulo Piau - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 338/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em epígrafe, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 479/99, objetiva 
autorizar o Poder Executivo "a conceder a servidor público inativo o 
direito à percepção de proventos com base no vencimento 
correspondente à jornada de trabalho de quarenta horas semanais". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber 
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no 
tocante aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo conceder ao servidor público 

aposentado em data anterior à da publicação do Decreto n° 36.737, 
de 1995, o direito à percepção de proventos com base no vencimento 
correspondente à jornada de trabalho de 40 horas semanais. Estende-
se o benefício ao ocupante de cargo ou ao detentor de função pública 
posicionado nos segmentos de classe constantes nos quadros anexos 
ao Decreto n° 36.033, de 1994, relacionados no art. 2° do Decreto no 
36.737, de 1995. 

Trata-se de servidores que se aposentaram no período 
compreendido entre 1986 e 1994, com vencimentos correspondentes 
a jornada de trabalho reduzida, em virtude de determinações legais, 
notadamente a Lei no 9.401, de 1986, e os Decretos n°s 27.471, de 
1987, 29.302, 29.344 e 29.650, de 1989, que estabeleceram a 
redução da jornada de trabalho de servidores públicos. 

Em que pese à preocupação do autor com os servidores 
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Com efeito, nos termos do art. 66, inciso 111, alínea "b", da 
Constituição Estadual, são matérias de iniciativa privativa, além de 
outras previstas nesta Constituição, a criação de cargo e função 
públicos das administrações direta, autárquica e fundacional e a 
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. 

Ademais, a alteração dos proventos na forma proposta gera 
acresc1mo de despesa, sem prévia dotação orçamentária, 
contrariando o disposto no art. 27, inciso I, da Carta mineira. 

Por todo o exposto, somos conduzidos a apresentar a seguinte 
conclusão. 

Conclusão 
Concluímos, pois, pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e 

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 338/2003. 
Sala das Comissões, 24 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° 345/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o Projeto de Lei no 345/2003, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 782/99, institui o 
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política 
Agropecuária e Agroindustrial 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 instituição do Programa 

de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar do Estado de 
Minas Gerais, destinado ao produtor cuja propriedade não exceda 250 
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h a. 

Cuida a proposição de indicar as fontes dos recursos destinados à 
implementação do Programa - financiamentos oriundos 9e fundos 
públicos - para o desenvolvimento das atividades de preparo do solo, 
plantio, colheita e transporte da cana-de-açúcar. 

Além disso, o projeto pretende atribuir à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento competência para fiscalizar a 
aplicação dos recursos repassados aos beneficiários do Programa. 

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 entanto alguns aspectos da proposta 
impedem-na de prosperar, visto que conflitam com comandos 
constitucionais. 

A Constituição da República, em seu art. 2°, consagrou a tripartição 
dos Poderes ao estabelecer que "são poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário". No mesmo sentido, o constituinte estabeleceu funções 
para cada um dos Poderes, atribuindo-lhes competências próprias, 
sem, contudo, caracterizá-las com exclusividade absoluta. Segundo 
Alexandre de Moraes, "cada um dos Poderes possui uma função 
predominante, que o caracteriza como detentor de parcela da 
soberania estatal, além de outras funções previstas no texto 
constitucional. São as chamadas funções típicas e atípicas" ("Direito 
Constitucional", ga ed., São Paulo: Atlas, pág. 364). 

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não 
havendo predominância de uma sobre a outra. Assim como a 
Constituição da República estabelece as normas do processo 
legislativo para que o Poder possa produzir as normas jurídicas, 
também fixa as competências específicas para que exerça a 
fiscalização das atividades do Executivo. 

Da mesma maneira que a norma constitucional atribui ao Poder 
Legislativo funções, competências e atribuições, também o faz em 
relação ao Poder Executivo, cuja função típica é administrar. Segundo 
Moraes, "o Poder Executivo constitui órgão constitucional cuja função 
precípua é a prática dos atos de chefia de Estado, de governo e de 
administração" (op. cit., pág. 408). Cabe ao Chefe do Poder Executivo 
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a representação do ente político, a direção dos seus negócios e a 
administração da coisa pública. 

A elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são 
atividades inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da 
competência constitucional para realizar tais ações de governo, e 
podem prescindir de previsão legal. Assim, a apresentação de 
projetos de lei dessa natureza constitui iniciativa inadequada, porque 
inócua, uma vez que visa a obrigar o Poder Executivo a implementar 
uma ação que já está entre suas competências constitucionais. 

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da 
generalidade, e não pode ir a ponto de minudenciar a ação executiva, 
prescrevendo a implementação de programa governamental, pois isso 
seria invadir o campo de atuação institucional do Executivo e 
contrariar o princípio constitucional da separação dos Poderes. 

Nesse sentido vem-se pronunciando o Supremo Tribunal Federal, 
conforme a Decisão de Questão de Ordem na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 224 (ADIQO 224/RJ), em que ficou resolvido 
não ser pertinente a edição de lei específica criando programa, 
ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, 
conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1° e 4°. 

Quando não prescindem da previsão legal, os programas de ação 
governamental devem, necessariamente, estar previstos na Lei 
Orçamentária Anual, de iniciativa do Poder Executivo, que 
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado. 

Além disso, o projeto em análise pretende atribuir à Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento competência para 
fiscalizar a aplicação dos recursos repassados aos beneficiários do 
Programa. 

O processo de 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. 
Consagrado o princípio da separação dos Poderes pela Constituição 
Federal, cabe ao Chefe do Executivo 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 
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iniciativa, compelir o Executivo a alterar a competência de órgão 
integrante da sua estrutura administrativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 345/2003. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gilberto 

Abramo- Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 354/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o Projeto de Lei no 
354/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 
1.808/2001, altera o art. 3° da Lei n° 13.458, de 12/1/2001, que dispõe 
sobre a distribuição da quota estadual do salário-educação entre o 
Estado e os municípios e dá outras providências. 

Após publicação do pedido de desarquivamento no "Diário do 
Legislativo" de 27/3/2003, o projeto foi distribuído às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", ele 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 salário-educação foi instituído pelo § 5° do art. 212 da 

Constituição da República, que estabelece como fonte adicional de 
financiamento do ensino fundamental público a contribuição social 
recolhida das empresas na forma da lei. 

No âmbito federal, a Lei no 9.424, de 1996, determina, em seu art. 
15, que o cálculo da referida contribuição deve ser feito com base na 
alíquota de 2,5% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas 
a qualquer título aos segurados empregados. O § 1 o do citado 
dispositivo dispõe ainda que o montante da arrecadação, após a 
dedução de 1% em favor do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS -, será distribuído como quota federal na proporção de 1/3 e 
como quota estadual na proporção de 2/3. 

Com relação à quota estadual, o art. 2° da Lei Federal no 9.766, de 
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18/12/98, determina sua distribuição entre o Estado e os 
respectivos municípios, conforme critérios estabelecidos em lei 
estadual, devendo, de seu total, uma parcela correspondente a pelo 
menos 50% ser repartida proporcionalmente ao número de alunos 
matriculados no ensino fundamental das respectivas redes de ensino, 
conforme apurado pelo censo educacional realizado pelo Ministério da 
Educação e do Desporto. 

A distribuição da quota estadual do salário-educação entre o Estado 
e os municípios é tratada na Lei no 13.458, de 12/1/2000, que, em seu 
art. 3°, estabelece as condições para o recebimento das parcelas. 
Para fazer jus a sua parte na quota estadual, o município está 
condicionado ao cumprimento: do art. 212 da Constituição da 
República, que prevê a aplicação anual de, no mínimo, 25% da receita 
resultante de impostos, inclusive a proveniente de transferências, na 
manutenção e no desenvolvimento do ensino; do art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição da 
República, que prevê a destinação, até 2006, de 60% dos 25% 
previstos no art. 212 da Carta Federal para a manutenção e o 
desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar 
a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do 
magistério; e do art. 7° da Lei Federal no 9.424, de 1996, que 
assegura pelo menos 60% dos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério, criado pela respectiva norma, para a remuneração dos 
profissionais do magistério, conforme determinado no § 5° do art. 60 
do ADCT. 

O autor do projeto de lei em análise, em sua justificação, tornou 
explícita sua intenção de condicionar o repasse da quota estadual ao 
município tão-somente ao cumprimento da aplicação de 25% da 
receita em educação, conforme impõe o art. 212 da Constituição da 
República, dispensando as demais exigências. Entretanto, a redação 
do projeto refere-se ao "cumprimento do percentual constitucional 
para aplicação em educação", o que permite o entendimento de que 
devem ser realizadas não só as aplicações previstas no art. 212, mas 
também as impostas pelo "caput" e pelo § 5° do art. 60 do ADCT. 
Conseqüentemente, ficariam mantidas as condições estipuladas na 
Lei no 13.458, de 2000. 
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Por outro lado, a apuração trimestral p'revista no projeto cria 

obrigatoriedade de aplicação constante de 25% dos recursos, o que 
impede que o Chefe do Poder Executivo disponha de flexibilidade na 
gestão de seu orçamento. Embora os recursos sejam repassados 
mensalmente, a apuração anual do percentual aplicado favorece a 
administração dos recursos. 

Para. corrigir essa impropriedade e deixar claro que o cumprimento 
do art. 212 da Carta Magna é a única condição para o recebimento da 
quota do salário-educação pelo município, apresentamos a Emenda n° 
1, ao final deste parecer. 

Ressaltamos ainda que, em sua justificação, o autor argumenta que 
a quota estadual do salário-educação, por ser decorrente de 
disposição legal, é obrigatória e não se enquadra nas exigências 
previstas na Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, de 
acordo com a definição de transferência voluntária prevista no "caput" 
de seu art. 25. 

De fato, as exigências apresentadas pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal referem-se às transferências voluntárias, e o próprio § 3° do 
citado dispositivo excetua, para fins da aplicação das sanções de 
suspensão de transferências constantes nessa lei, as relativas a 
ações de educação, saúde e assistência social. Assim, o Poder 
Legislativo tem competência para alterar os critérios para a 
distribuição da quota estadual do salário-educação. 

Com relação à tramitação do projeto, não há vício de natureza 
jurídica, constitucional nem legal que a impeça, especialmente porque 
não se trata de matéria inserida no rol das competências privativas 
previstas no art. 66 da Constituição do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 354/2003 com a seguinte Emenda no 
1. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 3° da Lei no 13.458, de 12/1/2001, de que trata o art. 

1°, a seguinte redação: . 
"Art. 1°- .......................................... . 
"Art. 3° - O recebimento das parcelas do salário-educação pelos 

municípios fica condicionado à aplicação em educação do percentual 
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estabelecido no "caput" do art. 212 da Constituição da 
República.".". 

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gilberto 

Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 356/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei no 
356/2003, originado do Projeto de Lei no 1.569/2001, visa a 
estabelecer "normas de segurança pública para os condutores de 
motocicletas e dá outras providências". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber 
pareceres, nos termos do art. 188 do Regimento Interno. 

Vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar de sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme preceitua o 
art. 102, 111, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a obrigar os condutores e os passageiros 

de motocicletas e veículos ciclomotores a trazerem inscrita no 
capacete a placa do veículo registrada no RENAVAM, com o intuito de 
identificá-los. 

Em primeiro lugar, ressalte-se que a matéria é de competência 
legislativa privativa da União, nos termos do inciso XI do art. 22 da 
Constituição da República, "in verbis ': 

"Art. 22- Compete privativamente à União legislar sobre: 
1- .................................................. . 
XI -trânsito e transporte;". 
Tendo a União competência privativa, apenas ela pode legislar 

sobre a matéria, salvo se delegar tal competência aos Estados, por 
meio de lei complementar, conforme dispõe o parágrafo único do art. 
22 da Constituição da República. 

No exercício de sua competência privativa, a União promulgou o 
Código de Trânsito Brasileiro - Lei Federal no 9.503, de 1997 -, 
estabelecendo, em seus arts. 54 e 55, incisos I a 111, normas para 

-
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circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores. 

Todavia, conforme o art. 97 da referida lei, é reservado ao Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN - dispor sobre as características dos 
veículos, suas especificações básicas, sua configuração e as 
condições essenciais para seu registro, licenciamento e circulação. 

Acrescente-se que o art. 115 da Seção 111 da referida lei, intitulado 
"Da Identificação do Veículo", estabelece que os veículos de duas e 
três rodas serão identificados externamente por meio de placa 
traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, observadas as 
especificações e os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. 

Não resta dúvida de que apenas a União possui competência para 
dispor sobre a matéria, o que significa que a proposta em tela invade 
competência de outra entidade federada. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei no 356/2003. 
Sala das Comissões, 24 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° 440/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei no 
440/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 
2.131/2002, dispõe sobre a comercialização de água mineral no 
Estado e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003, 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. 

Fundamentação 
A proposição em exame dispõe sobre a comercialização de água 

mineral no Estado. Para tanto, institui mecanismos de fiscalização da 
produção e da distribuição do produto e atribui ao órgão estadual de 
vigilância sanitária e às entidades da administração indireta do 
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Estado, no caso a Fundação Estadual do M'eio Ambiente - FEAM -
e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG -, 
competências específicas para o exercício desse controle. 

O projeto dispõe, ainda, sobre a criação de uma comissão integrada 
por técnicos de entidades da administração indireta do Estado, à qual 
atribui competências para fiscalizar a rotulagem do produto e baixar 
normas sobre ela. Além disso, estabelece penalidades para os casos 
de descumprimento das normas que especifica. 

A matéria se insere no domínio de competência legislativa privativa 
da União. A produção de águas, inclusive a de águas minerais, é 
regulada por normas federais, que prevêem, também, a cooperação 
com os Estados membros e os municípios no que concerne à sua 
fiscalização. 

O Decreto-lei n° 227, de 1967, que dá nova redação ao Decreto-lei 
no 1.985, de1940, que contém o Código de Minas, define, em seu art. 
4°, as jazidas de minerais como "toda massa individualizada de 
substância mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no 
interior da terra, e que tenha valor econômico; e mina, a jazida em 
lavra, ainda que suspensa.". 

Dispõe a norma, em seu art. 5°, sobre a classificação das jazidas, 
incluindo nestas as águas minerais e as águas subterrâneas, nas 
classes VIII e IX, respectivamente. 

"Art 5° - Classificam-se as jazidas para efeito dêste Código, em 9 
(nove) classes: 

( ... ) 
Classe VIII- jazidas de águas minerais; 
Classe IX- jazidas de águas subterrâneas.". 
A Constituição da República estabelece, em seu art. 22, incisos IV e 

XII, que compete privativamente à União legislar sobre "águas" e 
sobre jazidas, minas e outros recursos minerais. 

Além disso, o Decreto-lei no 7.841, de 8/8/45, que contém o Código 
de Águas Minerais, regula a matéria no tocante à autorização de 
pesquisa; à autorização de pesquisa das estâncias que exploram 
águas minerais e das organizaçõ~s que exploram águas potáveis de 
mesa; à fiscalização das estâncias que exploram água mineral e das 
organizações que exploram águas potáveis de mesa ou destinadas a 
fins balneários; ao comércio da água mineral, termal, gasosa, de mesa 
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ou destinada a fins balneários, além de dispor sobre a 
classificação química das águas minerais e a classificação das fontes 
de água mineral. 

Da mesma maneira, o "caput" e o inciso VI do art. 200 da Carta 
Magna dispõem que compete ao Sistema Único de Saúde, além de 
outras atribuições, nos termos da lei, fiscalizar e inspecionar 
alimentos, no que se refere ao controle de seu teor nutricional, bem 
como bebidas e águas para consumo humano. 

A matéria é regulamentada pela Lei Federal n° 9.782, de 26/1/99, e 
suas alterações posteriores, que definem o Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e 
dá outras providências. A referida norma estabelece, no inciso 111 do 
art. 2°, que compete à União, no âmbito do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, normatizar, controlar e fiscalizar produtos, 
substâncias e serviços de interesse para a saúde, competindo à 
Agência regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços 
que envolvam risco à saúde pública, aí incluídos os alimentos, as 
bebidas e as águas envasadas, seus insumos, embalagens, aditivos 
alimentares e limites de contaminantes orgânicos. 

A lei prevê a possibilidade de delegação ao Estado membro de 
algumas das competências e das atividades desenvolvidas pela 
Agência, principalmente aquelas relativas à fiscalização. 

No âmbito do Sistema Único de Saúde, o Estado membro, como 
gestor estadual da atenção à saúde, tem a competência de estruturar 
e operacionalizar os sistemas de vigilância epidemiológica, de 
vigilância sanitária e de vigilância alimentar e nutricional, por meio de 
políticas e diretrizes estabelecidas pelo gestor federal do SUS. 

Sobre a rotulagem do produto, é importante ressaltar que se trata de 
matéria regulada pelas Leis Federais n°s 5.991, de1973, e 6.360, 
de1973, e suas modificações posteriores. As referidas normas, que 
dispõem sobre controle e vigilância sanitária de medicamentos, 
drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelecem conceitos, 
definições e responsabilidade técnica sobre esses produtos e trata de 
outras matérias concernentes ao assunto. 

É importante ressaltar que o Governo Federal criou, por meio de 
decreto editado em 8/7/2002, o Grupo Executivo destinado a 
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promover ações de integração entre a pesquisa e a lavra de 
águas minerais, termais, gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a 
fins balneários e a gestão de recursos hídricos, visando ao 
desenvolvimento de estudos voltados a analisar a relação entre as 
primeiras e os recursos hídricos; propor medidas administrativas, 
regulamentares ou legais tendentes ao aperfeiçoamento das ações da 
União no domínio das águas minerais, à vista de seu relacionamento 
e da necessidade de sua harmonização com a gestão de recursos 
hídricos e da sistemática de aproveitamento destas pelos regimes de 
autorização de pesquisa e concessão de lavra. 

Além disso, o Grupo deverá promover articulação de ações ou de 
cronograma de ações, integradas ou não com outros órgãos e 
entidades, públicas ou privadas, de informação ou de fiscalização, nos 
quais a pesquisa ou a lavra de águas minerais possam estar 
excessivamente dimensionadas ou executadas ou interferindo com a 
gestão de recursos hídricos, com a saúde pública ou com o turismo. 

Integram o referido Grupo a Agência Nacional de Águas - ANA -, o 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -, a Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM -, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA - e a Empresa Brasileira de Turismo -
EMBRATUR. 

A proposição em tela pretende ainda criar uma comissão, composta 
por técnicos da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e da 
COPASA-MG -, atribuindo-lhe competência para baixar normas e 
fiscalizar a produção de águas minerais. O projeto prevê, também, a 
aplicação de penalidade no caso de descumprimento de suas 
disposições. 

A criação, a estruturação e a definição de atribuições dos órgãos 
integrantes da Administração pública direta e indireta estadual é 
matéria que se insere, por sua natureza, na esfera de exclusiva 
iniciativa do Poder Executivo. Consagrado o princípio da separação 
dos Poderes pela Constituição Federal, cabe ao Chefe do Executivo 
organizar a sua estrutura administrativa. Assim, ainda que o Poder 
Executivo não possa instituir alterações na sua estrutura 
administrativa sem autorização do Poder Legislativo, o parlamentar 
não pode compelir o Executivo a criar órgão ou entidade, tampouco a 
atribuir-lhe competências por meio de lei de sua iniciativa. 
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Assim, no que concerne à iniciativa para deflagrar o processo 

legislativo, a Constituição Estadual estabelece, na alínea "e" do inciso 
111 do art. 66, que compete privativamente ao Governador do Estado a 
iniciativa de proposição que trate de criação, estruturação ou extinção 
de órgãos e entidades da administração estadual. 

Outra questão importante é a relativa ao suprimento do vício de 
iniciativa mediante sanção da proposição pelo Chefe do Poder 
Executivo. O Supremo Tribunal Federal atualmente mantém a posição 
pela impossibilidade da convalidação da norma pela futura sanção, 
pois tal vício macula de nulidade toda a formação da lei (STF - Pleno -
Adin no 1.201- 1/ RO- Adin no 2.577/RO ). 

Vê-se, pois, pelo exposto, que o projeto padece de vício material, 
por invadir a esfera de competência legislativa privativa da União, e de 
vício formal, já que a iniciativa de projeto que trata de organização 
administrativa é privativa do Chefe do Poder Executivo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 440/2003. 
Sala das Comissões, 24 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° 511/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o Projeto de Lei no 511/2003, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 2.386/2002, visa a 
alterar a Lei n° 14.360, de 17/7/2002. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003 e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102 do Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob exame tem como objetivo incluir no rol de 

beneficiados pelo Programa MicroGeraes as empresas dedicadas à 
fabricação de sorvetes, bolos e tortas geladas, coberturas, caramelos, 
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"marshmallow" e produtos assemelhados. 

As empresas relacionadas no projeto estão, atualmente, submetidas 
ao regime de substituição tributária, conforme a previsão expressa no 
art. 22, § 8°, "1", c/c o item 56 da tabela E, da Lei no 6.763, de 
26/12/75, regulamentada no art. 299 do Anexo IX do Decreto n° 
38.104, de 28/6/96 - Regulamento do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS. Em razão 
dessa regra, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido 
deixa de ser da empresa que provoca o fato gerador e passa a ser do 
adquirente ou destinatário da mercadoria ou, ainda, do seu alienante 
ou remetente, no caso de operações subseqüentes tributáveis. 

Com a medida proposta, os fabricantes de sorvetes e assemelhados 
terão a faculdade de optar pela modalidade de pagamento 
simplificada prevista no MicroGeraes, nos termos do Capítulo VI da 
Lei no 13.437, de 30/12/99. 

Esta Comissão já se pronunciou anteriormente sobre o projeto, 
manifestando-se pela adequação da proposta à ordem jurídico-
constitucional. Outra não é nossa análise nesta oportunidade. 

A matéria está inserida na competência legislativa do Estado 
membro, nos termos do art. 24, I, da Constituição da República, que, 
em seu art. 155, 11, confere expressamente aos Estados e ao Distrito 
Federal a competência para instituir o ICMS. Seu objeto exige 
definição mediante lei em sentido estrito, consoante o art. 61, 111, da 
Constituição Estadual. 

A iniciativa parlamentar é, nesse caso, inquestionável, uma vez que 
a ela não se pode opor nenhuma das hipóteses de iniciativa privativa 
conferida pelo art. 66 da Carta mineira a outros Poderes. Ademais, a 
proposta não implica geração de despesa. 

Observe-se que o projeto de lei em exame coaduna-se com o 
disposto no art. 179 da Constituição da República, atendendo, 
ademais, ao princípio constitucional do tratamento favorecido para as 
empresas de pequeno porte, que rege nossa ordem econômica. 

Há, bem assim, harmonia entre a proposta e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - Lei no 14.371, de 26/7/2002 -, que, no art. 33, VIl, 
indica o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável 
à microempresa como objetivo a que deve almejar o legislador em 
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matéria tributário-administrativa. Indubitavelmente, o projeto 
aprimora o tratamento dispensado à microempresa. 

Perceba-se que a proposição restringe-se a modificar o regime de 
recolhimento incidente sobre as pequenas e microempresas que 
operam no ramo de sorvetes e similares, não esbarrando nas 
vedações estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 
Complementar no 1 01, de 4/5/2000 -, pois que não cria incentivo ou 
benefício que acarrete renúncia de receita. A arrecadação fiscal não 
será alterada pela modificação do regime de recolhimento do tributo, 
sendo a medida indiferente quanto a fins de responsabilidade fiscal. 

No que se refere à técnica legislativa, a redação do projeto não está 
conforme os princípios gerais que norteiam a elaboração das leis, 
tampouco com o previsto no Regimento Interno desta Assembléia, 
que, no art. 173, I, dispõe que a observância da técnica legislativa é 
um dos requisitos para o trâmite de qualquer proposição. Faz-se 
necessária, portanto, a apresentação de substitutivo com a finalidade 
de sanar esse problema. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 511/2003 na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Acrescenta dispositivo à Lei no 13.437, de 30/12/99, que dispõe 

sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
Gerais - MicroGeraes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o art. 14 da Lei no 13.437, de 30 de dezembro de 1999, 

acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 14- ... 
Parágrafo único - Exclui-se da hipótese prevista no inciso I a pessoa 

jurídica ou firma individual regularmente constituída e inscrita no 
cadastro de contribuintes do ICMS, que promova operações relativas 
à fabricação de sorvete, picolé, bolo e torta gelada, cobertura, 
caramelo, "marshmallow" e produtos assemelhados, sob o Código de 
Atividade Econômica - CAE 26.9.1.001 - e seus acessórios e 
componentes, definidos no regulamento, desde que seja optante do 
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programa de que trata esta lei e tenha receita bruta anual igual ou 
inferior à definida nos incisos I e 11 do art. 2° desta lei.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo, relator ~ 

Gustavo Valadares- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 519/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, a propos1çao em 
análise, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 
1.097/2003, autoriza o Poder Executivo a implementar projeto de 
alfabetização de adultos nos Centros de Estudos Supletivos - CESUs. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 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 tela pretende autorizar o Poder Executivo a 

implementar projeto de alfabetização de adultos nos Centros de 
Estudos Supletivos - CESUs. Prevê, ainda, que o Poder Executivo 
estabelecerá, em regulamento, as condições técnico-operacionais 
necessárias à implementação do projeto e uniformizará os 
procedimentos a serem observados. 

Antes de abordarmos os aspectos puramente constitucionais da 
matéria, registramos que a instituição de programas e projetos é um 
instrumento próprio de execução da política governamental. Assim, a 
simples criação de um programa por meio de lei, sem que este tenha 
respaldo na lei orçamentária, não produziria efeitos. 

No que toca à constitucionalidade da matéria, a Constituição 
Estadual, no art. 90, inciso XIV, prevê a competência do Governador 
do Estado para dispor, na forma da lei, sobre a organização e as 
atividades do Poder Executivo. Ademais, é importante ressaltar que 
constitui competência típica da administração pública, inerente ao 
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Poder Executivo, o exerc1c1o da atividade administrativa, que 
compreende a implementação de projetos e programas. Dessa forma, 
resta demonstrado que o programa é uma ação governamental, típica 
do Poder Executivo, e não necessita de lei para ser instituído. A lei, 
neste caso, configuraria interferência de um Poder nas ações de 
outro, o que violaria o princípio da separação dos Poderes, 
preconizado pela Constituição Federal. 

Nesse sentido, cumpre elucidar o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 224-4, segundo a qual somente deverão ser 
submetidos pelo Executivo à aprovação do Congresso os planos e 
programas previstos na Constituição, bem como os que impliquem 
investimentos ou despesas para a União, necessariamente previstas 
no seu orçamento. Com exceção dessas hipóteses, nenhum plano ou 
programa deve ser submetido pelo Executivo ao Congresso, seja 
porque muitos deles são atividades típicas da Administracão, seja 
porque restaria inviabilizado o exercício das funções do Poder 
Executivo. (- Grifo nosso.) 

Da forma proposta, entendemos que o projeto se reveste de 
natureza meramente autorizativa, não inovando o ordenamento 
jurídico. Sendo assim, embora reconheçamos o seu meritório objetivo 
de incentivar ações para erradicar o analfabetismo, temos de nos ater 
aos princípios e previsões constitucionais. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 519/2003. 
Sala das Comissões, 24 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° 538/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Ana Maria, o Projeto de Lei no 538/2003 tem 
por objetivo alterar a Lei Estadual no 11.744, de 16 de janeiro de 1995, 
que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -
e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/4/2003, a proposição foi 
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política 
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a 
constitucionalidade e a legalidade da matéria. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob análise visa a elevar o valor max1mo dos 

financiamentos a serem concedidos pelo FUNDERUR quando se 
tratar de investimentos a serem realizados nas regiões Norte, dos 
vales do Jequitinhonha e do Mucuri. 

Atualmente a legislação prevê que os financiamentos a serem 
concedidos pelo FUNDERUR fiquem limitados a 80% do valor total 
dos investimentos fixos e semifixos, 70% do custeio no primeiro e 
segundo anos ou a 30% do capital circulante do tomador dos 
recursos, quando se tratar de pessoa jurídica. 

Nos termos da proposta em exame, os limites percentuais vigentes 
teriam elevação de 10%, em qualquer das modalidades previstas, 
sempre que o financiamento se destinasse a beneficiar 
empreendimentos a serem realizados nas regiões mais carentes do 
Estado. 

O FUNDERUR é um fundo contábil, que tem a finalidade de 
instrumentalizar o desenvolvimento agrícola e apoiar as comunidades 
rurais. Sua atuação deve ser pautada por valores como a promoção 
da igualdade, a justiça social e o desenvolvimento no meio rural. A 
distinção que se pretende, beneficiando os vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri e o Norte de Minas, aperfeiçoará e aprofundará o 
compromisso do FUNDERUR com os produtores rurais mais carentes 
das regiões mais pobres do Estado. 

A iniciativa em estudo encontra respaldo na Constituição da 
República, que, em seu art. 3°, 111, estabelece como objetivo 
fundamental do Estado brasileiro a erradicação da pobreza e a 
redução das desigualdades regionais. Assegura, ainda, nossa Lei 
Maior o princípio da igualdade, que, visto substancialmente, induz o 
Estado a promover a igualdade concreta entre os brasileiros, até 
mesmo desigualando a distribuição regional dos investimentos 
públicos. Observe-se, ainda, que o art. 37 da Constituição consagra, 
entre outros, o princípio da eficiência na administração pública, que 

t...------0-------.l 



1032 
terá a máxima efetividade, no caso da aplicação dos recursos do 
FUNDERUR, a partir da consideração das diferenças regionais 
existentes em nosso Estado. O art. 170, por sua vez, inclui o princípio 
da redução das desigualdades regionais e sociais entre aqueles a 
serem obedecidos pela ordem econômica, com a finalidade de 
assegurar existência digna a todos, conforme os ditames da justiça 
social. A política agrícola, como parcela importante da atividade 
econômica, deve, necessariamente, submeter-se a esses comandos; 
ademais, nos termos do art. 187 da Carta Magna, seu planejamento e 
sua execução levarão em conta a disponibilização de instrumentos 
creditícios, como é o Fundo em questão. 

A Constituição mineira, por seu turno, estabelece, em seu art. 2°, 
como objetivos prioritários do Estado, entre outros, a regionalização 
da ação administrativa, em busca do equilíbrio no desenvolvimento 
das comunidades, e a promoção das condições para se fixar o homem 
no campo. O art. 41 da Carta estadual prevê a articulação regional da 
atividade administrativa, tendo como um de seus objetivos contribuir 
para a redução das desigualdades regionais. Finalmente, o art. 248 
dispõe sobre a formulação da política rural conforme a regionalização, 
observadas as peculiaridades locais. 

A incidência no objeto da proposição em tela da fórmula genérica de 
aplicação do princípio da igualdade, que consiste na atribuição de 
tratamento isonômico na medida das desigualdades de cada um, uma 
vez contextualizada, indica a sintonia da proposta com os princípios 
que norteiam a matéria. Lembra Nelson Saldanha que a igualdade é 
noção que requer especificação para ser definida ("Ordem e 
Hermenêutica". Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 134). No caso em 
estudo, a questão principal é o reconhecimento da inferioridade 
econômica das regiões Norte, dos vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri, em face das demais regiões do Estado. A linearidade dos 
limites para financiamentos no tratamento dispensado aos diversos 
produtores rurais, tal como existe hoje, revela-se, concretamente, 
instrumento de desigualdade. É que as citadas regiões dispõem de 
menos recursos que as outras, merecendo, portanto, cuidado 
diferenciado. 

Assinale-se que a Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento, da 
ONU, aprovada em 1986, reconhece que todos os povos têm direito 
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ao desenvolvimento humano, habilitando-se a "participar do 
desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para ele 
contribuir e dele desfrutar". O desenvolvimento rural promovido pelo 
Estado de Minas Gerais deve reconhecer a diferenciação entre os 
estágios de desenvolvimento humano de suas diversas regiões, a fim 
de ser eficaz em suas intervenções, como as patrocinadas pelo 
FUNDERUR. Vê-se, sob esta ótica, que o projeto de lei em análise é 
oportuno, uma vez que promoverá maior adequação da Lei no 11.744 
à ordem jurídico-constitucional. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 538/2003. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Weliton Prado - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 598/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto em epígrafe dispõe 
sobre a criação de cargo no Quadro Especial de Pessoal da 
Secretaria de Estado da Educação e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 1 0/4/2003, a proposição 
foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Vem agora a esta Comissão para ser examinada preliminarmente 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise cria a classe de cargos de Monitor Disciplinar 

no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação, 
para cuidar da movimentação e da disciplina dos alunos nas 
dependências dos estabelecimentos escolares. 

Ressalte-se que o quadro de pessoal de que trata a proposição 
pertence a órgão da administração direta do Poder Executivo. 

Em que pese a louvável preocupação do autor com o índice 
crescente de violência verificada nas escolas, encontramos óbice à 
regular tramitação da matéria, porquanto a iniciativa legislativa é 

-
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privativa do Chefe do Executivo, "ex vi" do art. 66,111, "b", da 
Constituição Estadual, que transcrevemos a seguir: 

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras 
previstas nesta Constituição: 

111 -do Governador do Estado: 
a) ....................................... .. 
b) a criação de cargo e função públicos da administração direta, 

autá~quica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias;" . 

Conclusão· 
Concluímos, portanto, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei no 598/2003. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Ermano Batista - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 600/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei no 600/2003, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 943/2000, 
estabelece diretrizes para a política de saneamento básico em regiões 
metropolitanas. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/4/2003, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer, 
atendendo ao disposto no art. 188, c/c o art. 102 do Regimento 
Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no 
tocante aos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
O projeto em exame tem como objetivo estabelecer as diretrizes 

para a política de saneamento básico em regiões metropolitanas do 
Estado. A Comissão de Constituição e Justiça da legislatura passada 
emitiu parecer favorável ao Projeto de Lei n° 943/2000, do qual a 
proposição em tela se origina, e apresentou três emendas. Analisados 
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os documentos, parece-nos correto o entendimento adotado pela 
Comissão no referido parecer, razão pela qual acolhemos os 
argumentos por ela apresentados. 

A análise das questões que envolvem o projeto, de profunda 
complexidade, remete-nos ao intrincado sistema de distribuição de 
competências entre os entes federativos, trazendo à tona implicações 
diversas, que colocam a exigência de que seja a matéria analisada 
com rigor técnico e sensibilidade política. 

Nesse sentido, será abordado, inicialmente, o problema da 
distribuição da responsabilidade no âmbito da competência comum, 
no qual reside a questão do saneamento básico, nos termos do inciso 
IX do art. 23 da Constituição Federal. Em seguida, será examinado o 
fundamento jurídico-constitucional da região metropolitana, para, 
então, a partir dos pressupostos apresentados, ser analisado o projeto 
e serem sugeridas alterações para o seu aperfeiçoamento. 

É preciso reconhecer que o texto constitucional define as linhas 
gerais para a distribuição de competências, mas, quanto à 
competência comum, deixa o campo aberto para uma definição mais 
precisa pela legislação ordinária e pela doutrina, que devem estar 
atentas à evolução social das demandas e ao desenvolvimento 
técnico, de forma a delinear as competências tendo em vista os 
objetivos fundamentais fixados pelo art. 3° da Constituição Federal. 

Assim, a competência comum entre os entes federativos pode ser 
exercida de diversas formas, a depender da natureza da atividade. 
Alaôr Caffé Alves, em parecer exarado por solicitação da Companhia 
de Saneamento Básico de São Paulo - SABESP -, reconhece quatro 
formas possíveis para o exercício da competência comum: a 
concorrente, a privativa, a suplementar e a complementar (Aiaôr Caffé 
Alves. "Saneamento Básico: Concessões, Permissões e Convênios 
Públicos". São Paulo: Edipro.1998:24). 

A concorrente caracteriza-se pela possibilidade de que todos os 
entes federados concorram entre si "no controle e na prestação dos 
serviços, quando a natureza das coisas o permite". 

A privativa ocorre quando não .existem condições de mais de um 
ente federativo oferecer o mesmo serviço, devido à sua natureza, o 
que corresponde ao que é reconhecido como "monopólio natural". 

Por seu turno, a competência comum supletiva configura-se no caso 
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de o ente responsável, por falta de recursos financeiros, técnicos, 
ou por outros fatores, omitir-se total ou parcialmente na prestação do 
serviço público, hipótese em que outro ente poderá prestá-lo: 

Por fim, a competência comum complementar ocorre quando 
diferentes entes federativos, segundo o autor, "partilham, mediante o 
exercício de funções complementares e coordenadas, a titularidade na 
prestação dos serviços, controlando-os e fiscalizando-os em suas 
respectivas fases, etapas ou dimensões (local, micro-regional, 
regional, estadual ou nacional)". 

Tal classificação foi desenvolvida com o objetivo de identificar o ente 
federado ao qual cabe a titularidade do serviço, o que não impede que 
os entes se organizem para prestá-lo de forma conjunta, mediante a 
celebração de convênio ou a formação de consórcio. O constituinte 
deixou evidente que propõe a construção de um federalismo 
cooperativo. 

Ressalte-se, ainda, que o delineamento da distribuição da 
competência comum entre as esferas de poder na estrutura federativa 
brasileira pode ser fixado em leis federais específicas, que tratam de 
cada matéria, como ocorre, por exemplo, com a educação - Lei no 
9.394, de 30/12/96 - e com a saúde - Lei no 8.080, 19/9/90. 

O legislador federal poderá, também, fixar as normas de cooperação 
entre os entes federados, mediante lei complementar, nos termos do 
parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal. Evidentemente, a 
ausência do referido diploma legal não impede que os entes 
federados, reconhecendo a necessidade de atuação conjunta, criem 
vínculos jurídicos mediante a celebração de convênios ou a formação 
de consórcios. Nesse caso, a decisão pela instituição do vínculo 
reside no campo da discricionariedade dos respectivos entes. 

Deve-se, contudo, analisar se a matéria em exame diz respeito, 
predominantemente, ao interesse local, regional ou nacional, para fins 
de reconhecimento da competência do município, do Estado ou da 
União, respectivamente. Assim, ainda que mencionados no art. 23 da 
Constituição Federal, os serviços de interesse local devem ser 
oferecidos privativamente pelos municípios, como deixa claro o inciso 
V do art. 30 do mesmo estatuto: 

"Art. 30 - Compete aos Municípios: 
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V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial". 

É evidente que o desenvolvimento urbano, a complexidade da 
ordem social e a exigência de uma atuação eficiente do Estado 
impõem o reconhecimento de que determinadas matérias, embora 
não sejam de interesse predominante do Estado, não se 
circunscrevem ao âmbito meramente municipal. O processo de co-
urbanização provoca uma situação em que determinadas decisões 
tomadas pelo poder público municipal têm implicações gravosas nos 
municípios vizinhos, de forma que já não se pode afirmar que se 
encontra em questão o interesse meramente local. As matérias a que 
correspondem tais decisões são de interesse comum daquela região. 

É a região metropolitana o mecanismo previsto na ordem 
constitucional para a integração dos governos municipais com o 
estadual quando está em jogo o interesse comum, decorrente do 
desenvolvimento urbano que ultrapassa os limites espaciais de um 
município. Mas, diferentemente do convênio e do consórcio, a 
formação da região metropolitana não depende de decisão do 
município, mas do legislador estadual, por lei complementar estadual, 
consoante dispõe o § 3° do art. 25 da Constituição Federal, nos 
seguintes termos: 

"Art. 25- ......................................................... . 
§ 3° - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar 
a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum". 

Segundo o jurista Alaôr Caffé Alves, "a região metropolitana é a 
constituição por mandamento legal que, reconhecendo a existência de 
uma comunidade sócio-econômica com funções urbanas altamente 
diversificadas, especializadas e integradas, estabelece o grupamento 
de Municípios por ela abrangidos, com vistas à realização integrada 
da organização, planejamento e execução de funções públicas de 
interesse comum exigidos em razão daquela mesma integração 
urbano-regional". ("Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e 
Microrregiões: Novas Dimensões Constitucionais da Organização do 
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Estado Brasileiro". Revista de Direito Ambiental. Ed. Revista dos 
Tribunais, ano 4, no 15, jul./set. 1999, 184: 206.) 

A Constituição Federal de 1967, seguida pela Emenda à 
Constituição no 1, de 1969, já previa a região metropolitana como 
forma de integração das esferas de governo para a consecução de 
seus interesses comuns, atribuindo à União a competência para 
instituir tais regiões, mediante lei complementar. A matéria foi 
regulamentada pela Lei Complementar no 14, de 8/6/73, que criou 
diversas regiões metropolitanas, inclusive a de Belo Horizonte, 
prevendo o mecanismo de seu funcionamento e o campo de sua 
competência. 

O dispositivo transcrito da Constituição Federal de 1988 trouxe 
algumas inovações significativas. Transferiu para o Estado a 
competência para instituir regiões metropolitanas, possibilitando o 
tratamento da matéria por instância de governo mais próxima da 
realidade sobre a qual irá incidir o texto legal. Enquanto outrora a 
matéria situava-se no capítulo "Da Ordem Econômica e Social" da 
Constituição, na Carta vigente, a previsão da região metropolitana 
compõe o título que versa sobre a organização do Estado, de forma 
que a matéria deve ser compreendida a partir da análise da estrutura 
federativa do Brasil. 

Com efeito, o estudo do tema remete-nos à questão da distribuição 
de competência entre os entes políticos, que é uma variável essencial 
da federação. Isso ocorre porque, no núcleo da questão da região 
metropolitana, reside a necessidade da análise da realidade fática, 
para se saber se determinada matéria representa predominantemente 
interesse local: neste caso, é de competência municipal, consoante o 
inciso I do art. 30; se o tratamento conferido à matéria em um 
determinado município causa significativa interferência nos vizinhos, 
ela precisa ser reconhecida como de interesse comum, conforme o § 
3° do art. 25, ambos da Constituição Federal. Neste caso, a 
competência já não é privativa do município, mas do Estado, devendo 
ser levada em consideração a classificação das competências comuns 
mE?ncionadas para a definição de qual ente prestará o serviço. 

E preciso frisar que compete à lei formal, emanada do processo 
legislativo estadual, dispor sobre tais definições. Isso ocorre porque a 
assembléia metropolitana, que deve reunir representantes dos 
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diversos municípios envolvidos e do Estado, não tem competência 
constitucional para criar normas abstratas, gerais e inovadoras da 
ordem jurídica. É o que ensina o publicista Alaôr Caffé Alves, com a 
seguinte lição: 

"É preciso sublinhar, entretanto, que a disposição constitucional, em 
que pese ser de natureza organizacional, não tem o condão de 
autorizar a criação de ente político-administrativo, entre o Estado e os 
Municípios, com poder de legislar sobre a matéria regional. Assim, 
este ente público regional tem caráter administrativo e não político, 
não podendo as suas normas (administrativas) impor-se aos entes 
políticos que integram a região, como, por exemplo, aos Municípios. 
Sua índole é de caráter intergovernamental, porém, com poderes 
apenas administrativos. As normas jurídicas que podem ser 
impositivas aos Municípios, em relação às funções públicas de 
interesse comum, serão aquelas oriundas da Assembléia Legislativa 
do Estado, no exercício de suas competências comum e concorrente, 
ficando ao Município o poder, no que couber, de suplementá-las, 
conforme a autorização constitucional" (idem, 1998:124). 

Dessa forma, a questão-chave desse processo é: poderá a lei 
estadual estabelecer a competência estadual para a prestação do 
serviço público de saneamento básico na região metropolitana? Para 
responder a essa questão, convém trazer à luz a legislação existente 
acerca da matéria. A Lei Complementar no 14, de 8/6/73, dispunha, 
em seu art. 5°, inciso 11, que o saneamento básico, notadamente 
abastecimento de água e rede de esgotos e serviço de limpeza 
urbana, era serviço comum de interesse metropolitano. 

Seguindo essa linha, a Constituição do Estado considerou como de 
interesse comum, no seu art. 43, inciso 111, "o saneamento básico, 
notadamente abastecimento de água, destinação de esgoto sanitário 
e coleta de lixo urbano, drenagem pluvial e controle de vetores". A Lei 
Complementar no 26, de 14/1/93, que regulamenta a organização da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, indica o saneamento básico 
como matéria de interesse comum, conforme seu art. 8°, inciso IV. 

Por outro lado, a Lei no 8.080, 19/9/90, que dispõe sobre o Sistema 
Único de Saúde, estabelece, na alínea "d" do inciso IV do art. 18, que 
é da competência do sistema municipal o saneamento básico. Esse 
diploma legal é lei nacional e tem fundamento na competência da 
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União para criar normas gerais sobre matéria relativa a saúde, à 
qual a questão do saneamento básico está ligada. 

A definição sobre a competência para a prestação dos serviços de 
saneamento não implica, todavia, um estudo acerca de suposta 
hierarquia ou prevalência dos dispositivos legais citados. É preciso 
retomar os conceitos de interesse local e interesse comum para 
verificar, em face da realidade social, econômica e técnica que 
envolve a temática da região metropolitana, de qual esfera de governo 
é a responsabilidade pela prestação dos serviços de saneamento 
básico. Essa é a perspectiva metodológica adotada pelo jurista citado, 
que é especialista na matéria. Segundo Alaôr Caffé Alves, "a 
interpretação das categorias normativas utilizadas ou intercorrentes 
( ... ) em foco compreende uma tomada de posição hermenêutica cuja 
direção depende não só de domínio conceitual técnico ou formal mas 
também, e principalmente, de referências sobre a realidade sócio-
política do momento histórico que vivemos. ( ... ) As normas 
disciplinadoras da concessão e permissão devem ser interpretadas 
sempre em correspondência com o sistema jurídico que integram e 
com os fatos sociais, econômicos e políticos, nacionais e 
internacionais, que lhes dão o conteúdo e a materialização" (Idem, 
pág.77). 

Estamos, com isso, reconhecendo que, para saber se a lei estadual 
pode fixar a competência material do Estado sobre a prestação dos 
serviços de saneamento básico, é preciso a análise aprofundada dos 
fatores sociais e econômicos que envolvem essa política. Aliás, tem-
se de considerar que tais serviços não constituem um bloco 
indissolúvel, podendo-se admitir a hipótese de que parte das 
atividades sejam de responsabilidade do Estado, parte do município, 
sempre tendo em vista a prevalência ou do interesse comum ou do 
local, respectivamente. 

O que se pode afirmar, no âmbito da competência da Comissão de 
Constituição e Justiça, é que, em tese, não é inconstitucional deslocar 
do município para o Estado a responsabilidade pela prestação dos 
serviços de saneamento básico nas regiões metropolitanas. Todavia, 
não se pode prescindir de uma anáfise mais aprofundada acerca dos 
aspectos técnicos, soc1a1s e econom1cos, para verificar a 
interdependência dos sistemas de saneamento básico de cada 
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mun1c1p1o, de forma que não se comprometa o princ1p1o da 
autonomia municipal, insculpido no art. 18 da Constituição Federal. 

Tais estudos, contudo, não são da alçada desta Comissão; devem 
ser desenvolvidos pelas comissões de mérito, envolvendo os diversos 
atores interessados, em virtude das injunções políticas que permeiarn 
o projeto em exame. 

Há, contudo, reparos a fazer no projeto em tela, que não 
comprometem a sua essência. 

Para a instituição de uma região metropolitana, o legislador parte do 
reconhecimento do interesse comum de uma região em que o 
processo de urbanização tem implicações múltiplas nas demandas 
sociais e nos sistemas de prestação de serviços de cada município. 
Assim é o interesse comum de todos os municípios que integram a 
região' que possibilita seja deslocada para o Estado a titularidade da 
prestação do serviço de saneamento, e não o interesse de ~ois 
municípios apenas, como se encontra proposto no art. 4° do proJeto 
em exame. Mais uma vez, as palavras de Alaôr Caffé Alves são 
esclarecedoras: 

"Cumpre fazer ainda a distinção entre função pública de interesse 
comum e função pública de interesse intermunicipal. Esta última deve 
ser tratada conforme relacionamento direto e espontâneo entre os 
Municípios vizinhos, interessados na solução de determinados 
problemas comuns, mas que não interessam ao conjunto urbano-
regional" (Idem, pág. 129). 

De qualquer forma, não se trata de definir qual esfera de governo é 
concedente, mas de determinar a titularidade da prestação do serviço 
público, a qual poderá fazê-lo diretamente ou mediante concessão. 

O art. 3° do projeto pode ser suprimido, transferindo-se o seu 
conteúdo para o art. 5°, em vista das alterações propostas para este 
dispositivo. O art. 5° estabelece que "as regras para a concessão dos 
serviços públicos de saneamento serão disciplinadas em lei pelo 
Estado e pelo Municfpio". Ora, se a titularidade da prestação do 
serviço de saneamento básico nas regiões metropolitanas recai sobre 
o Estado, cabe a este dispor sobre as características do serviço, 
respeitadas, contudo, as atribuições da assembléia metropolitana, nos 
termos da Constituição do Estado. 

Sendo assim, apresentamos as Emendas n°s 1 a 3 ao final deste 
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parecer. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 600/2003 com as Emendas n°s 1 a 3, 
que apresentamos a seguir. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se o art. 3°, renumerando-se os demais. 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4° - Incumbe ao Estado de Minas Gerais, diretamente ou sob 

regime de concessão, prestar serviço público de saneamento básico 
nas regiões metropolitanas.". 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5o - As regras para a prestação de serviço público de 

saneamento básico nas regiões metropolitanas serão disciplinadas 
pelo Estado, que disporá sobre: 

I - o tipo de serviço público de saneamento a ser concedido; 
li· as condições para a outorga da concessão; 
111 • as atribuições do órgão ou da entidade responsável pela 

regulação, pelo controle e pela fiscalização do serviço concedido; 
IV - as normas, os procedimentos técnicos e as demais obrigações 

que deverão ser observados pelo concessionário na prestação do 
serviço, bem como as penalidades a serem aplicadas em caso de 
descumprimento; 

V • o padrão mínimo de qualidade do serviço a ser prestado ao 
usuário, em especial a garantia do atendimento à população de baixa 
renda; 

VI • a fixação do valor da tarifa, em conformidade com as diretrizes 
da política tarifária estabelecida pela assembléia metropolitana.". 

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente • Gustavo Valadares, relator • 

Ermano Batista- Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 603/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em análise 
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dispõe sobre a criação do Relatório de Impacto de Segurança 
Pública - RISE. A iniciativa teve origem no Projeto de Lei n° 
1.472/2001, arquivado ao final da última legislatura e desarquivado a 
requerimento do referido Deputado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/4/2003, foi a proposição 
distribuída a esta Comissão para ser apreciada sob os aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em atenção ao disposto 
no art. 188, c/c a alínea "a" do inciso 111 do art. 102, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei que é objeto deste parecer cria o Relatório de 

Impacto de Segurança Pública - RISE -, destinado a garantir a 
segurança da comunidade existente em área onde se pretenda 
instalar unidade prisional ou policial, unidade ou centro de 
recuperação e de reabilitação de infratores ou de crianças e 
adolescentes em conflito com a lei. Em seu art. 3°, o projeto especifica 
o conteúdo mínimo obrigatório do RISE e, no art. 5°, atribui ao 
Conselho Estadual de Criminologia e Política Criminal a competência 
para avaliar o relatório e, em vista dele, decidir pela implantação ou 
não da unidade ou centro projetado. A proposição estabelece ainda 
que o RISE será acessível ao público e que o Conselho determinará 
prazo para que os interessados encaminhem comentários sobre o 
relatório e o projeto de instalação de qualquer das unidades previstas 
em seu art. 1°. 

O art. 5° do projeto, ao estabelecer mais uma função para o 
Conselho Estadual de Criminologia e Política Criminal, invade 
atribuição típica do Executivo, contrariando o princípio da 
independência e harmonia, que deve prevalecer entre os Poderes, 
desatendendo, portanto, o mandamento do art. 2° da Constituição da 
República. 

Ao conferir ao referido colegiado competência para decidir pela 
implantação ou não de unidade ou centro de que trata seu art. 1°, a 
proposição em exame subtrai parcela da discricionariedade do 
governante, a quem cabe, em última instância, decidir, com vistas ao 
bem público, a respeito da oportunidade ou não da localização de 
determinada obra. 

Cumpre observar ainda que, segundo a alínea "a" do inciso I do art . 
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5° da Lei Delegada n° 56, de 29/1/2003, o Conselho de 
Criminologia e Política Criminal é órgão subordinado à Secretaria de 
Estado da Defesa Social. Não pode, portanto, impor a e_sta última 
decisões a respeito da conveniência ou não da localização de 
estabelecimento prisional. 

Por sua vez, o art. 2° da Lei n° 7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre a 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, adota um 
conceito amplo de poluição ambiental: 

"Art. 2° - Entende-se por poluição ou degradação ambiental qualquer 
alteração das qualidades físicas, químicas ou biológicas do meio 
ambiente que possam: 

I - prejudicar a saúde ou bem-estar da população; 
li- criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;". 
Assim, se a instalação de unidade ou centro de que trata o projeto 

de lei em comento implicar alteração que ameace a segurança, a 
saúde ou o bem-estar dos habitantes das regiões adjacentes, a 
medida pode ser conceituada como geradora de degradação 
ambiental e é, como tal, passível de ser detectada pelo Relatório de 
Impacto Ambiental - RIMA. 
o art. ao da mesma lei determina: 
"Art. ao - A instalação, construção, ampliação ou funcionamento de 

fonte de poluição indicada no Regulamento desta lei ficam sujeitos a 
autorização da Comissão de Política Ambiental- COPAM -, mediante 
licença de instalação e de funcionamento, após exame do impacto 
ambiental e de acordo com o respectivo relatório conclusivo". 

O art. 4° da Lei n. 0 12.585, de 17/7/97, atribui ao Conselho Estadual 
de Política Ambiental - COPAM - a competência para aprovar 
relatórios de impacto ambiental. O Estado possui, portanto, 
mecanismos para evitar a instalação de unidade prisional ou policial, 
unidade ou centro de recuperação e de reabilitação de infratores ou 
de crianças e adolescentes em conflito com a lei. A matéria em tela já 
se encontra, pois, regulada nas normas vigentes. 

Todavia, a relevância da medida proposta justifica a pretensão do 
autor. Assim sendo, apresentamos, ao final deste parecer, o 
Substitutivo n° 1, que acrescenta dispositivos à Lei no 7.772, de 1980, 
visando à proteção do meio ambiente contra impactos na segurança 
pública provocados pela instalação de unidade prisional ou policial ou 
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centro de recuperação de menores. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 603/2003 na 
forma do seguinte Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Acrescenta dispositivos à Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, 

que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 2° da Lei no 7.772, de 8 de 

setembro de 1980,o seguinte inciso V: 
"Art. 2°- ........................................................ . 
V - prejudicar a segurança pública.". 
Art. 2° - Fica acrescentado ao art. 5° da Lei no 7.772, de 8 de 

setembro de 1980, o seguinte parágrafo único: 
"Art. 5°- ....................................................... .. 
Parágrafo único - Os impactos na segurança pública, nos termos do 

art. 2° desta lei, decorrentes da instalação de unidade prisional, 
unidade policial ou unidade ou centro de recuperação e de reabilitação 
de infratores ou de crianças e adolescentes em conflito com a lei, 
serão objeto de análise dos relatórios de que trata o inciso IV deste 
artigo.". 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Ermano Batista- Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 625/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria conjunta dos Deputados Adalclever Lopes e Luiz 
Fernando Faria, o Projeto de Lei no 625/2003 determina a inclusão de 
conteúdo referente à cidadania nos currículos do ensino fundamental. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/4/2003, a matéria foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. 
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Nos termos do art. 1 02, 111, "a", c/c o a'rt. 188, do Regimento 

Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto 
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em análise determina a inclusão, no currículo das 

escolas de ensino fundamental, de conteúdos e atividades relativos à 
cidadania, especificando alguns conhecimentos que poderão ser 
abordados. 

No que toca à competência do Estado membro para tratar da 
matéria, registre-se que a Constituição da República prevê, em seu 
art. 22, inciso XXIV, a competência privativa da União para legislar 
sobre as diretrizes e bases da educação nacional e a competência 
concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre 
educação, cultura e ensino. 

Dessa forma, faz-se necessário distinguir entre duas modalidades 
básicas de lei educacional: aquelas que estabelecem diretrizes gerais 
para a educação nacional- e que são de domínio exclusivo da União-
e as que dispõem suplementarmente sobre educação, cultura e 
ensino, que são de competência concorrente entre a União e os 
Estados, por força do disposto no art. 24, IX, da Constituição da 
República. 

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB- Lei Federal no 9.394, 
de 1996. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os currículos do 
ensino fundamental e médio devem ter, além de uma base nacional 
comum, uma parte diversificada que atenda às características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela. Dessa flexibilidade resulta a possibilidade de legislação 
suplementarmente por parte dos Estados federados, respeitadas as 
imposições da norma geral. 

Conclui-se, assim, que a inclusão do conteúdo pedagógico 
relacionado à cidadania no currículo das escolas de ensino 
fundamental não encontra óbice de natureza legal. 

O Supremo Tribunal Federal já. se manifestou a esse respeito, em 
sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 
1.991-1/DF, ao reconhecer a competência do Estado membro para 
regulamentar normas sobre conteúdos curriculares em face da 
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capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da 
Constituição da República. 

Contudo, há que se ressaltar que o art.15 da LDB prevê que os 
sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as 
normas gerais de direito financeiro público. Em decorrência, o projeto 
deve zelar pela autonomia das unidades escolares, preconizada como 
um dos maiores objetivos da LDB, buscando implementar uma política 
educacional coerente com a demanda e com os direitos de alunos e 
professores. 

Ressaltamos, assim, a necessidade de uma profunda análise a ser 
realizada pela Comissão de Educação sobre o impacto que a inclusão 
desse conteúdo no currículo escolar irá causar na autonomia 
pedagógica da escola e sobre a possibilidade de que a excessiva 
carga de disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na parte 
flexível do currículo acabe por se tornar impraticável. 

Matéria semelhante foi objeto de proposição em legislaturas 
anteriores. A Lei no 12.767, de 1998, estabelece a obrigatoriedade de 
inclusão do estudo dos direitos humanos nos currículos das escolas 
públicas do Estado. Por isso, apresentamos, a seguir, a Emenda no 1 
com o objetivo de retirar esse conteúdo da relação de temas a serem 
abordados pelas atividades propostas pelo projeto em apreço. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei no 625/2003 com a seguinte Emenda no 
1. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se do parágrafo único do art. 1 o a expressão "conhecimento 

sobre direitos humanos". 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gustavo Valadares - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 634/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Ana Maria, a proposição em análise institui 

-
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o Projeto Subindo ao Palco, que dispõe sobre a apresentação de 
artistas ou grupos amadores no Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/4/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 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 exame cria o Projeto Subindo ao Palco, com o 

objetivo de incentivar a criação cultural, estimular o intercâmbio das 
manifestações culturais das regiões do Estado e divulgar o trabalho 
dos artistas amadores. Para tanto, estabelece que os estádios, os 
teatros, as salas e os espaços culturais pertencentes à administração 
direta e indireta do Estado ficam obrigados a permitir a apresentação 
de artistas amadores, por, no máximo, 30 minutos, antes da 
realização do espetáculo principal. A apresentação preliminar deverá, 
também, obedecer a um sistema de rodízio visando a permitir a 
participação de representantes das diversas regiões do Estado. Por 
outro lado, tal apresentação não ocorrerá quando, a critério da 
autoridade competente pela administração do espaço, puder causar 
algum prejuízo ao espetáculo principal, o que deverá ser justificado. 

A exemplo de muitos outros que tramitam nesta Casa, o projeto de 
lei em tela pretende implementar um programa, que é uma atividade 
tipicamente administrativa. Esta Comissão já se manifestou inúmeras 
vezes sobre a inconstitucionalidade de proposições que, por meio da 
criação de programas, interferem em atividades próprias do Poder 
Executivo. Tal manifestação ampara-se no entendimento adotado pelo 
Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 224-4, segundo o qual somente deverão ser 
submetidos pelo Poder Executivo à aprovação do Legislativo os 
planos e programas previstos na Constituição, bem como os que 
impliquem investimento ou despesa para a União, necessariamente 
previsto em seu orçamento. Com exceção dessas hipóteses, nenhum 
plano ou programa deve ser submetido pelo Executivo ao Congresso, 
seja porque muitos deles são atividades típicas da Administração, seja 
porque restaria inviabilizado o exercício das funções do Poder 
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Todavia, o projeto de lei em questão não trata de estabelecer 

inúmeras ações a serem desempenhadas pelo Executivo. Ao 
contrário, contém basicamente um comando normativo que se reveste 
de grande mérito e pode ser transformado em uma norma genérica e 
abstrata a ser cumprida pelo Estado. Vislumbramos, pois, a 
possibilidade de sanar o vício de inconstitucionalidade da proposiçf\0 
mediante a apresentação de um substitutivo. Este, em vez c:!e 
estabelecer um programa específico, apenas determina que nos 
espaços públicos pertencentes à administração direta e Indireta do 
Estado e destinados a manifestações artísticas, será permitida a 
apresentação de artistas amadores antes da realização do espetáculo 
principal. 

Diante do exposto, apresentamos, ao final deste parecer, 0 
Substitutivo no 1, que resguarda o objetivo principal do projeto, 
deixando para a Comissão de Mérito a avaliação sobre a conveniência 
e a oportunidade da implementação da medida proposta. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela 

juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 634/2003 na forrna 
do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Dispõe sobre a apresentação de artistas amadores nos espaços 

culturais pertencentes à administração direta e indireta do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o poder público obrigado a garantir, nos espaços 

culturais pertencentes à administração direta e indireta do Estado, a 
apresentação de espetáculos amadores, com duração máxima de 
trinta minutos, antes do espetáculo principal. 

Art. 2° - O disposto no art. 1 o não se aplica aos casos em que, de 
acordo com decisão fundamentada da autoridade responsável pela 
administração do espaço, a apresentação de espetáculos amadores 
possa prejudicar o espetáculo principal. 

Art. 3° - A apresentação de a_rtistas amadores obedecerá a urn 
sistema de rodízio que permita a participação de representantes das 
diversas regiões do Estado nos espaços abertos às manifestações 
culturais. 
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Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

noventa 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, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Ermano Batista - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 643/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

0 Projeto de Lei no 643/2003, do Deputado Chico Simões, 
estabelece normas gerais sobre as tarifas cobradas pelas 
concessionárias de serviço público de saneamento básico e energia 
elétrica. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 24/4/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, 111, "a", c/c o art. 
188 do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, a 
constitucionalidade e a legalidade da matéria. 

Fundamentação 
São basicamente três os comandos estabelecidos no projeto em 

análise: que as tarifas de energia elétrica e de saneamento sejam 
diferenciadas segundo as categorias de usuários e as faixas de 
consumo; que sejam cobradas com base no consumo real; que seja 
proibida a cobrança de consumo mínimo presumido. 

Com relação aos aspectos formais, considerando-se que ao Estado 
compete prestar serviços públicos, deve-se reconhecer, por 
conseqüência, sua titularidade para legislar sobre a matéria, até 
mesmo no que concerne à política tarifária. A rigor, quem é o titular do 
serviço também legisla a respeito dele. Apenas as normas gerais 
ficam à cargo da União, à luz do que dispõe o art. 22, inciso XXVII, da 
Constituição de 1988. 

A União, em decorrência de sua competência legislativa, editou a Lei 
no 8.987, de 1995, que se limitou a estabelecer parâmetros bem gerais 
acerca da política tarifária dos serviços públicos. Assim, remanesce ao 
Estado espaço para suplementar a legislação federal, o que 
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demonstra a viabilidade jurídico-formal do projeto. 

Todavia, é preciso considerar que o serviço de energia elétrica está 
sob responsabilidade da União, que pode delegar a sua execução a 
empresas públicas ou privadas, entre as quais se insere a CEMIG. 
Embora a CEMIG execute a atividade, ela o faz em nome da União, 
que, por sua vez, detém a titularidade do serviço. Em casos assim, as 
normas que disciplinam a política tarifária ficam sob a competência do 
ente federal. 

É por essa razão, aliás, que foi editada a Lei Federal n° 9.427, de 
1996, criando a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL -, 
autarquia federal encarregada de exercer, em nome da União, a 
fiscalização, o controle e a regulamentação das relações jurídicas 
entre as concessionárias de energia elétrica e o poder público federal. 
As regras que dispõem sobre a concessão do serviço de energia 
elétrica são de competência da União e, num plano regulamentar, da 
citada ANEEL. 

Em conseqüência, não pode o Estado estabelecer a política tarifária 
das prestadoras de serviço público federal, sob pena de afronta ao 
princípio da autonomia política dos entes federativos, previsto, de 
forma clara, no art. 18 da Constituição Federal de 1988. Como se 
disse, quem titulariza o serviço também legisla sobre ele. 

A respeito dos serviços de saneamento, embora ainda persista 
acirrada polêmica acerca de sua titularidade, é certo que o Estado, à 
luz do art. 43, inciso 111, c/c o art. 192 da Constituição Estadual, tem 
reconhecida competência na matéria. Ademais, a prática reforça este 
entendimento, na medida em que a COPASA-MG, entidade da 
administração indireta estadual, é hoje a grande prestadora dos 
serviços de saneamento no Estado. 

De todo modo, afigura-se recomendável, não só para evitar 
possíveis conflitos de competência, mas também para dar maior 
abrangência ao projeto, que se dê nova redação ao art. 1 o do projeto, 
fazendo-o alcançar qualquer tipo de serviço público sob a titularidade 
estadual, até mesmo aqueles prestados sob regime de permissão ou 
até diretamente pelo Estado. Afinal, se a modalidade de prestação 
pode variar, a natureza do serviço permanece a mesma. 

Quanto ao conteúdo da proposição, observa-se, inicialmente, que a 
cobrança por serviços públicos de fruição individual deve, 
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necessariamente, corresponder ao valor efetivo da prestação. 
Atividades estatais como a do fornecimento de água são serviços 
específicos, de relevante alcance social. A especificidade determina 
que a cobrança seja individualizada. Essa individualização faz com 
que a definição da respectiva taxa ou tarifa obedeça, como nas 
palavras de Luiz Emídio da Rosa Jr., a um "princípio de custo-
benefício". ("Manual de Direito Financeiro e Tributário". Rio de Janeiro. 
Renovar, p. 389.) 

Essa linha de raciocínio, é bom esclarecer, é igualmente válida para 
taxas e para tarifas - ou preços públicos -, pois, como demonstra o 
mesmo autor, "tanto na taxa quanto no preço está presente uma 
atividade estatal específica" (Obra citada, p. 389). Assim, ninguém 
pode pagar mais do que consome, pois, do contrário, estaria havendo, 
por parte do prestador do serviço, uma espécie de enriquecimento 
ilícito. 

Vale observar também que o preço do serviço público deve ser 
módico e o seu alcance universal. Afinal, um serviço é público porque 
é essencial. Somente se "publicizam" atividades indispensáveis à 
sociedade. Serviços públicos atendem a necessidades fundamentais 
do ser humano, das quais ele não pode prescindir. Modicidade e 
universalidade andam juntas. São princípios jurídicos que garantem o 
acesso de todos os cidadãos aos benefícios que devem provir do 
serviço público. 

Com efeito, para se assegurar esse acesso amplo e irrestrito dos 
cidadãos aos serviços públicos é preciso diferenciar os usuários, 
sobretudo em razão da sua capacidade econômica. Essa 
diferenciação está expressa na Constituição no que diz respeito aos 
impostos, conforme se deflui do § 1 o do art. 145, sendo extensível, por 
razões óbvias, à disciplina jurídica das tarifas. Os serviços públicos 
são de utilização necessária por parte dos cidadãos, competindo ao 
Poder Público cobrar menos de quem pode pagar menos. São 
medidas como essa que haverão de permitir que se construa uma 
sociedade justa e solidária, tal como previsto no inciso I do art. 3° da 
Magna Carta da República. 

Devido a todas essas limitações, também não há como justificar a 
cobrança pelo serviço independentemente de sua efetiva utilização, 
com base na fixação de preço mínimo. A cobrança irreal, baseada em 
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presunção, relativa a um consumo que não existiu, é tão 
antijurídica quanto a fixação de preços exorbitantes. Desrespeita, 
portanto, os princípios da universalidade e da modicidade da tarifa. 
Por isso, é dever do poder público vedar práticas como essa, cabendo 
à concessionária, por sua vez, instituir mecanismos que permitam 
aferir o consumo real dos usuários dos serviços públicos. 

Assim, não resta outra conclusão senão a de que o Projeto de Lei no 
643/2003 é justo e oportuno. Apenas algumas adequações de ordem 
formal se nos afiguram necessárias, razão pela qual apresentamos, 
ao final do parecer, o Substitutivo no 1. 

Finalmente, vale lembrar que qualquer repercussão da proposta na 
equação econômico-financeira dos contratos de concessão e 
permissão acarretará a sua pronta recomposição, tal como 
assegurado no inciso XXI do art. 37 da Constituição da República, 
bem como na Lei Federal n° 8.666, de 1993, e na Lei Federal n° 
8.987, de 1995. Por isso, impõe-se condicionar a aplicação da lei a 
decreto do Executivo, a fim de que questões dessa natureza sejam 
tratadas antes mesmo que se inicie a vigência da norma. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 643/2003 na forma do Substitutivo n° 1, 
a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Estabelece normas para cobrança de tarifa pela prestação de 

serviço público estadual. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A tarifa cobrada pela prestação de serviço público estadual 

será diferenciada segundo as categorias de usuário e a faixa de 
consumo, nos termos de regulamentação. 

Parágrafo único - Na diferenciação a que se refere o "caput" deste 
artigo será considerada, prioritariamente, a capacidade econômica 
dos usuários. 

Art. 2° - A tarifa a que se refere esta lei será calculada com base no 
consumo real, vedada a cobrança por consumo mínimo. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da sua publicação. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
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Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, .relator -
Gilberto Abramo - Ermano Batista. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 668/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 668/2003 

visa a instituir o Programa Primeiro Emprego no Estado de Minas 
Gerais. Foi anexado à proposição o Projeto de Lei no 310/2003. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 6/5/2003, o projeto foi 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Vem agora a esta Comissão para receber parecer 
sobre 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, do Governador do Estado, visa a instituir 

o Programa Primeiro Emprego. À proposição foi anexado o Projeto de 
Lei no 310/2003, do Deputado Fábio A velar, ao qual, por sua vez, já se 
encontrava anexado o Projeto de Lei n° 172/2003, na forma do art. 
173, § 2°, do Regimento Interno. Embora tenha sido apresentado por 
último, prevaleceu o projeto do Governador do Estado, uma vez que a 
competência é privativa do Chefe do Executivo. 

Para enriquecer o debate, sob o viés metodológico do Direito 
Comparado, podem-se analisar, ainda, experiências de outros 
Estados, como as instituídas em Pernambuco (Lei no 11.892, de 
11 /12/2000) e no Rio Grande do Sul (Lei n° 11 .363, de 30/7 /99). 

Contudo, como objeto próprio desta Comissão, iremos nos restringir 
à análise jurídico-constitucional do projeto de lei do Governador do 
Estado, deixando às comissões de mérito a verificação da existência 
de contribuições relevantes nas proposições em anexo e seu possível 
aproveitamento, atentando-se para a restrição contida no art. 63, I, da 
Constituição da República. Desde já, contudo, chama-se a atenção 
para os seguintes aspectos dos projetos anexados. O Projeto de Lei 
no 310/2003 propõe o desconto em impostos estaduais para a 
empresa que oferecer o primeiro emprego a jovens entre 16 e 18 
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anos. Essa proposta poderia encontrar óbice no art. 14 da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 2001, a chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O Projeto de Lei no 172/2003 mereceria, por 
sua vez, uma ressalva, uma vez que a inscrição para o Programa 
Primeiro Emprego ocorreria "nas unidades do Sistema Nacional de 
Emprego - SINE - ou nas Prefeituras Municipais". A lei estadual não 
pode atribuir funções a órgãos de entes federados. 

Passando para a análise da proposição em exame, ressalte-se 
desde já a sua importância, uma vez que contribui para dar densidade 
a vários princípios constitucionais, mencionados desde o preâmbulo 
da Carta Magna, segundo o qual o Estado deve assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais. O art. 1 o da Constituição estabelece 
como fundamento do estado democrático de direito o reconhecimento 
do valor social do trabalho. O projeto em exame, ao privilegiar jovens 
em situação de risco social, em especial de regiões com menor Índice 
de Desenvolvimento Humano - IDH -, contribui para a redução da 
desigualdade social. 

Ademais, o jovem que, em idade própria, busca integrar-se ao 
mercado de trabalho, merece tratamento privilegiado em virtude de 
sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, conforme o 
previsto no art. 69 da Lei no 8.069, de 13/7/90, que contém o Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

O projeto necessita, contudo, de dois reparos pontuais. O primeiro 
reside no inciso 111 do art. 1 o, segundo o qual a participação de 
determinada empresa no programa poderá ser considerada como 
critério o~jetivo para que ela obtenha pontuação em editais de 
licitação. A luz das normas gerais de licitação, estatuídas pela Lei no 
8.666, de 1993, não é possível favorecer determinada empresa por 
sua participação em programa social do Estado. Por essa razão, 
apresentamos ao projeto a Emenda no 1. 

Vejamos o segundo ponto a ser aperfeiçoado. Um dos projetos a ser 
desenvolvido pelo programa, nos termos do inciso 111 do art. 2° da 
proposição, é o estágio remunerado, com ressarcimento de até 2/3 
das despesas realizadas pela empresa. A jurisprudência e a doutrina 
trabalhistas frisam as diferenças entre estágio e emprego, tendo em 
vista que, muitas vezes, o estágio, com custo inferior, corresponde a 
uma fraude à relação de emprego. As condições para a oferta de 
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estágio encontram-se regulamentadas na Lei Federal no 6.494, de 
1977, instituindo-se uma hipótese segundo a qual a prestação de 
serviço remunerada, habitual e com subordinação não é reconhecida 
como relação de emprego. Embora nomeado como Programa 
Primeiro Emprego, estimula-se a oferta de estágio. A nosso ver, tal 
questão terminológica não configura, todavia, um vício de juridicidade. 
Apenas apresentamos uma emenda para que o intérprete da futura lei 
saiba que o estágio deverá atender ao disposto na legislação federal. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 668/2003 com as Emendas n°5 1 e 2, 
que se seguem. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao inciso 111 do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o- ........................................................ .. 
111 - potencialização da capacidade geradora de emprego e renda do 

Estado, por meio de instrumentos de incentivos fiscais e creditícios;". 
EMENDA N° 2 

Dê-se ao inciso 111 do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ......................................................... . 
111 - estágio remunerado, atendidas as condições previstas na 

legislação federal." 
Sala das Comissões, 24 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° 682/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 682/2003, da Deputada Marília Campos, dá nova 
redação ao "caput" do art. 5° da Lei n° 9.678, de 4/10/88, que dispõe 
sobre o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais -
BDMG. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/5/2003, foi o projeto 
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Administração Pública. 

Compete a esta Comissão, nos termos dos arts. 102, 111, "a", e 188 
do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, 
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constitucionalidade e legalidade da proposição. 

Fundamentação 
O "caput" do art. 5° da Lei n° 9.678, de 1988, trata da composição do 

Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento do Estado 
de Minas Gerais- BDMG. 

As alterações propostas consistem no ajuste da nomenclatura dos 
órgãos governamentais que participam do referido Conselho, devido 
às recentes mudanças na estrutura orgânica do Poder Executivo; na 
redução do número de membros livremente nomeados pelo 
Governador do Estado; no acréscimo de um representante dos 
funcionários do Banco, eleito entre seus pares. 

Assim, em vez dos Secretários de Estado de Indústria, Mineração e 
Comércio e do Planejamento e Coordenação Geral, ficarão 
designados os titulares das Pastas de Desenvolvimento Econômico e 
de Planejamento e Gestão. 

Por sua vez, a redução no número de membros livremente 
nomeados pelo Governador do Estado não altera a composição 
quantitativa do Conselho, sendo compensada pelo acréscimo de um 
representante dos funcionários do Banco. Esta, aliás, é a mudança 
substancial do projeto. 

Do ponto de vista do conteúdo, a pretendida alteração merece ser 
louvada. Afinal, qualquer entidade, pública ou privada, com ou sem 
fins lucrativos, é constituída, em regra, de um patrimônio material e 
físico e, sobretudo, de um patrimônio intelectual, representado por 
seus funcionários. 

O patrimônio intelectual é o que de mais valioso existe numa 
instituição. É ele que lhe confere vida, ao realizar, concretamente, as 
finalidades que estão na base de sua criação. E é também o capital 
intelectual que, por sua capacidade de inovar, permite que a 
instituição acompanhe as mudanças que se processam no ambiente 
social e se adapte às novas demandas. 

Todavia, o projeto apresenta vício jurídico de natureza formal. 
Tratando-se de proposição que revê a estrutura do Conselho de 
Administração do BDMG, entidade da administração indireta estadual, 
a iniciativa legislativa é privativa do Governador do Estado, à luz da 
alínea "e" do inciso 111 do art. 66 da Constituição mineira. 

Essa regra da Carta Política Estadual tem sua razão de ser: objetiva 
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conferir concretude ao princípio constituciónal da independência 
dos Poderes, inserto no art. 2° da Constituição da República. Se 
pudesse o legislador iniciar o processo legislativo com vistas a 
provocar mudanças na estrutura do Executivo, este ficaria fragilizado 
no exercício de sua competência administrativa, pois, ainda que o 
projeto fosse vetado, o veto poderia ser derrubado. Numa hipótese 
como esta, ficaria o Poder Executivo à mercê do Poder Legislativo. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 682/2003. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 693/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei no 
693/2003 dispõe sobre rios de preservação permanente e dá outras 
providências. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 1 0/5/2003, e 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, lll,"a", do Regimento Interno, 
incumbe-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
Examinando-se a Lei no 10.629, de 16/1/92, alterada pela Lei no 

12.016, de 15/12/95, ambas dispondo sobre rios de preservação 
permanente, percebe-se que o intuito do projeto é promover 
modificações pontuais e consolidar a legislação pertinente. Assim, são 
incluídos entre os rios de preservação permanente o rio Grande e 
seus afluentes, no trecho compreendido entre a nascente e o ponto a 
montante do remanso do lago da barragem de Camargos; retira da 
competência exclusiva do COPANJ a atribuição de declarar rios como 
de preservação permanente; dá nova redação ao inciso que 
estabelece o trecho do rio São Francisco alçado à condição de curso 
de água de preservação permanente, segundo a Lei n° 10.629, de 
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1992. 

A matéria é de natureza ambiental, de competência legislativa 
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos 
do art. 24, VI, da Constituição Federal. 

Na esfera federal, ainda não se editou norma específica a respeito 
de rio de preservação permanente. Nesse caso, os Estados membros 
estão autorizados a legislar plenamente sobre o assunto, para atender 
a suas peculiaridades, com base nos §§ 3° e 4° do citado artigo da Lei 
Maior. 

A supressão da exclusividade do COPAM para declarar rios como 
de preservação permanente é pertinente do ponto de vista jurídico. Na 
verdade, a legislação em vigor, nesse ponto, está em descompasso 
com a Constituição Federal. Segundo o inciso 111 do§ 1° do art. 225 da 
Lei Magna, a desconstituição de espaço territorialmente protegido só 
pode ocorrer mediante lei. Portanto, pelo paralelismo das formas, o 
ato mais adequado para a criação desses espaços territoriais 
especialmente protegidos pelo poder público é a lei, e a iniciativa 
legislativa não é da alçada privativa do Chefe do Poder Executivo. 
Ademais, tradicionalmente, no âmbito do Executivo, a instituição 
dessas unidades de conservação se dá por decreto, cuja produção, no 
Estado, é da competência exclusiva do Governador. 

A Emenda no 1, apresentada na conclusão deste parecer, visa a 
corrigir a remissão equivocada contida no inciso IV do art. 3°. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 693/2003 com a 
Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA No 1 
Substitua-se, no inciso IV do art. 3°, a expressão "no "caput" deste 

artigo" por "no art. 2°". 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Gustavo Valadares - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 707/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Neider Moreira, a proposição em epígrafe 

~ 
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Publicado no "Diário do Legislativo" em 16/5/2003, foi o projeto 
distribuído preliminarmente a esta Comissão, para exame quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em análise pretende autorizar o Estado a assumir o 

controle e a manutenção da estrada municipal que liga o Município de 
ltaúna ao de lgaratinga. 

Nos termos do art. 1 O, I, da Constituição mineira, compete ao Estado 
manter relações com a União, os Estados federados, o Distrito 
Federal e os municípios. 

No que tange à matéria objeto da proposição, portanto, é facultado 
ao Estado pactuar com o município a assunção de responsabilidade 
por rodovias municipais. 

No caso específico · de Minas Gerais, essa incumbência é do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -, conforme previsto na 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: 

I- .................................................................... .. 
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; 

IV- ................................................................. .. 
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; 

IX- ................................................................. . 

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



\ 

1061 
X - cooperar, técnica ou financeiramente', com o município em 

atividades de interesse comum, integradas nas respectivas 
competências;". 

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

É importante salientar, a propósito, 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-se em conta que o objetivo do projeto é justamente autorizar 
o Estado a realizar uma ação administrativa que já está prevista entre 
as suas competências, 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, CQncluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 707/2003. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

-
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Gilberto Abramo - Ermano Batista. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 709/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 709/2003, do Deputado Wanderley Ávila, altera a 

Lei no 12.237, de 5/7/96. 
Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/5/2003, foi o projeto 

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública. 

Compete a esta Comissão, no termos dos arts. 102, 111, "a", e 188 do 
Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a 
legalidade da proposição. 

Fundamentação 
A proposta em exame inclui na composição do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social dois representantes da União 
dos Varejistas de Minas Gerais- UVMG. 

O referido Conselho está previsto no art. 231 da Constituição 
mineira, que o define como órgão subordinado ao Governador, com 
objetivos de propor o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e 
coordenar a política de desenvolvimento econômico-social do Estado. 
De acordo com o §1° do dispositivo, sua composição deve ter, 
necessariamente, representantes da sociedade civil. 

A Lei no 12.237, de 1996, trata da composição de tal Conselho. 
Verifica-se, no citado Diploma Legal, a ampla presença de setores da 
sociedade civil e dos poderes públicos nesse importante órgão de 
consulta governamental. A inclusão da UVMG no Conselho, sem 
dúvida, fortaleceria a sua composição, já que se trata de entidade com 
reconhecida expressão política, estando plenamente apta a colaborar 
no estabelecimento da política mineira de desenvolvimento econômico 
e social. Com a implementação da proposta, estariam sendo 
observadas as duas principais razões de criação de conselhos num 
regime democrático, quais sejam propiciar ao Estado um melhor 
conhecimento das demandas sociais e aumentar o grau de 
legitimidade de suas decisões. 

Todavia, o projeto apresenta vício jurídico de natureza formal. Por se 
tratar de proposição que revê a estrutura de órgão subordinado ao 
Governador, a iniciativa legislativa, neste caso, é privativa do Chefe do 
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Executivo, à luz da alínea "e" do inciso 111 do art. 66 da 
Constituição mineira. 

Essa regra da Carta Estadual tem sua razão de ser, já que objetiva 
dar concretude ao princípio constitucional da independência dos 
poderes, inserto no art. 2° da Constituição da República. Se pudesse o 
legislador iniciar o processo legislativo com vistas a provocar 
mudanças na estrutura do Executivo, este último ficaria fragilizado no 
exercício de sua competência administrativa. Afinal, ainda que tal 
projeto fosse vetado, sabe-se que o veto pode ser derrubado. Numa 
hipótese como essa, ficaria o Poder Executivo completamente à 
mercê do Poder Legislativo. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 709/2003. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Ermano Batista - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 728/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei no 728/2003 
dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão da matéria 
"Empreendedorismo" nos currículos do ensino médio das escolas 
estaduais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/5/2003, a matéria foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno, 
vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em análise obriga as escolas estaduais a incluir, nos 

currículos do ensino médio, a matéria "Empreendedorismo". 
No que toca à competência do Estado membro para tratar da 

matéria, registre-se que a Constituição da República prevê, em seu 
art. 22, inciso XXIV, a competência privativa da União para legislar 
sobre as diretrizes e bases da educação nacional e a competência 
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concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar 
sobre educação, cultura e ensino. 

Dessa forma, faz-se necessário distinguir entre duas modalidades 
básicas de lei educacional: aquelas que estabelecem diretrizes gerais 
para a educação nacional - e que são de domínio exclusivo da União -
e as que dispõem suplementarmente sobre educação, cultura e 
ensino, que são de competência concorrente entre a União e os 
Estados, por força do disposto no art. 24, IX, da Constituição da 
República. 

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, Lei Federal no 
9.394, de 1996. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os currículos 
do ensino fundamental e médio devem ter, além de uma base 
nacional comum, uma parte diversificada que atenda às 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela. Dessa flexibilidade resulta a possibilidade de 
legislação suplementar por parte dos Estados federados, respeitadas 
as imposições da norma geral. 

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo pedagógico 
relacionado a empreendedorismo no currículo das escolas de ensino 
médio não encontra óbice de natureza legal. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito, em 
sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 
1.991-1/DF, ao reconhecer a competência do Estado membro para 
regulamentar normas sobre conteúdos curriculares em face da 
capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da Constituição 
da República. 

Contudo há que se ressaltar que o art.15 da LDB prevê que os 
sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as 
normas gerais de direito financeiro público. Em decorrência, o projeto 
deve zelar pela autonomia das unidades escolares, preconizada como 
um dos maiores objetivos da LDB, buscando implementar uma política 
educacional coerente com a demanda e com os direitos de alunos e 
professores. 

Ressaltamos, assim, a necessidade de uma profunda análise a ser 
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realizada pela Comissão de Educação sobre o impacto que a 
inclusão do citado conteúdo no currículo escolar irá causar na 
autonomia pedagógica da escola e sobre a possibilidade de que a 
excessiva carga de disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na 
parte flexível do currículo acabe por se tornar impraticável. 

A Emenda n° 1, que apresentamos a seguir, tem o objetivo de 
substituir a expressão "matéria" por "conteúdo", para possibilitar que 0 
conteúdo sobre empreendedorismo possa ser transmitido Por 
professores em exercício nas escolas, sem a necessidade da 
contratação de profissionais específicos, com o conseqüente aumento 
de despesas. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 728/2003 com a Emenda no 1 I a 
seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Substitua-se, no art. 1°, a palavra "matéria" por "conteúdo". 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator _ 

Gilberto Abramo - Ermano Batista. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 240/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 240/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau 

que declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial: 
Agropecuária e de Serviços de Sacramento - ACIAPSS -, com sede 
no Município de Sacramento, 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. 

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

PROJETO DE LEI No 240/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, 

Agropecuária e de Prestação de Serviços de Sacramento - ACIAPSS -
, com sede no Município de Sacramento. 

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

Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de 
Sacramento - ACIAPSS -, com sede no Município de Sacramento. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma Diniz -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 246/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 246/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 

que declara de utilidade pública a Fundação Municipal de Ensino 
Superior de Uberaba - FUMESU -, mantenedora da Faculdade de 
Educação de Uberaba - FEU -, com sede no Município de Uberaba, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 246/2003 
Declara de utilidade pública a Fundação Municipal de Ensino 

Superior de Uberaba - FUMESU -, com sede no Município de 
Uberaba. 

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

Ensino Superior de Uberaba- FUMESU -, com sede no Município de 
Uberaba. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto - Djalma Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 353/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 353/2003, de autoria do Deputado Antônio 

Carlos Andrada, que declara de utilidade pública a Agência de 
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Desenvolvimento Econômico e Social de João Pinheiro, com sede 
no Município de João Pinheiro, 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. 

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

PROJETO DE LEI No 353/2003 
Declara de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento 

Econômico e Social de João Pinheiro - ADESJOP -, com sede no 
Município de João Pinheiro. 

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

Desenvolvimento Econômico e Social de João Pinheiro - ADESJOP -, 
com sede no Município de João Pinheiro. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma Diniz -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 357/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 357/2003, de autoria do Deputado Arlen 

Santiago, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção à 
Maternidade e à Infância Maria Cândida da Silveira, com sede no 
Município de lguatama, 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 357/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à 

Maternidade e à Infância Maria Cândida da Silveira, com sede no 
Município de lguatama. 

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

Proteção à Maternidade e à Infância Maria Cândida da Silveira, com 
sede no Município de lguatama. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma Diniz -

Laudelino Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 364/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 364/2003, de autoria do Deputado Bilac Pinto, 

que declara de utilidade pública a Casa de Caridade e Assistência à 
Maternidade e Infância de ltanhandu Dr. Rubens Nilo, com sede no 
Município de ltanhandu, 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 364/2003 
Declara de utilidade pública a Casa de Caridade e Assistência à 

Maternidade e Infância de ltanhandu Dr. Rubens Nilo, com sede no 
Município de ltanhandu. 

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

Assistência à Maternidade e Infância de ltanhandu Dr. Rubens Nilo, 
com sede no Município de ltanhandu. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino 

Augusto - Djalma Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 427/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 427/2003, de autoria do Deputado Sebastião 

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 1 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 427/2003 
Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar de Paraguaçu, 

com sede no Município de Paraguaçu. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar 

de Paraguaçu, com sede no Município de Paraguaçu. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olfvia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto -

Doutor Ronaldo. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 2, APRESENTADA EM 

PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI No 116/2003 
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro, 

resultante do desarquivamento do ex-Projeto de Lei no 1.191/2000, 
tem como objetivo proibir a exigência de depósito prévio para 
internamento em hospitais públicos e privados e dá outras 
providências. 

Durante a tramitação da proposição em 1 o turno, foi apresentada em 
Plenário a Emenda no 2, subscrita pela Deputada Maria Tereza Lara. 
Assim, para atender ao que dispõe o Regimento Interno, retoma a 
matéria a esta Comissão para apreciação de seu mérito. 

Fundamentação 
A aplicação de multas aos prestadores de serviços que infringirem a 

lei, na forma preceituada na Emenda n° 2, está consoante com os 
ditames do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal 
n° 8.078, de 11/9/90), que prevê, em seus arts. 57 e 58, a gradação 
da pena e a destinação dos recursos auferidos. 
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A reincidência, de fato, deverá ser con'siderada circunstância 

agravante para pena do fornecedor, que, apesar de multado uma vez, 
insiste em manter uma conduta ilegal e desrespeitosa para com o 
consumidor. Muitas vezes o depósito prévio é efetivado em face da 
situação fragilizada do consumidor que necessita do internamento 
hospitalar e, nessas condições, acaba se submetendo a tal 
constrangimento. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 o turno, da 

Emenda no 2, apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei no 
116/2003. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Maria Tereza 

Lara - Vanessa Lucas. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 24/6/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Eustáquio Hatem Diniz, ocorrido em 16/6/2003, em Pirapora. (-Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. 
Jaime M. Silveira, ocorrido em 21/6/2003, em Pirapora. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. João 
Batista Nogueira Guimarães, ocorrido em 12/6/2003, em ltaúna. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. 
Luzia Chaves de Mendonça, ocorrido em 8/6/2003, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata- Questões de ordem- Correspondência: Ofícios- 2a 
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de 
Lei n°s 849 a 851/2003 - Requerimentos nos 913 a 919/2003 -
Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos (2), dos Deputados 
Adelmo Carneiro Leão e outros, Adalclever Lopes, Antônio Andrade, 
Dalmo Ribeiro Silva (2), Leonardo Quintão (2), Leonardo Moreira, 
Sargento Rodrigues e da Comissão Especial dos Acidentes 
Ambientais - Comunicações: Comunicações das Comissões do 
Trabalho e de Educação e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2) e 
Maria Olívia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sebastião 
Helvécio, Padre João, lrani Barbosa e Carlos Pimenta - Questão de 
ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Adalclever Lopes, Antônio Andrade, Dalmo Ribeiro Silva 
(2) e Leonardo Quintão (2); deferimento - Votação de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Leonardo Moreira e Sargento 
Rodrigues e da Comissão Especial dos Acidentes Ambientais; 
aprovação - Requerimentos n°S 581, 585 e 723/2003; aprovação -
Requerimento no 735/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 -
Requerimento no 761/2003; aprovação - Questões de ordem -
Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; deferimento; 
discurso do Deputado Domingos Sávio - Questões de ordem -
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 -
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Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio 
- Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo 
Valadares- lrani Barbosa- lvair Nogueira- Jayro Lessa- Jô Moraes-
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
MariÇt José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - PEwlo 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 - 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 
- O Deputado Domingos Sávio, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Questões de Ordem 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, no último dia 11, 
formulamos questão de ordem, em decorrência da decisão da 
Presidência do dia 1 O, que, nos termos do § 2° do art. 173 do 
Regimento Interno, e considerando o disposto na Decisão Normativa 
da Presidência n° 8, determinou a anexação dos Projetos de Lei nos 
178 e 241/2003, dos Deputados Weliton Prado e Paulo Piau, e o 
Projeto de Lei no 197, de minha autoria, ao Projeto de Lei no 100/2003, 
do Deputado Célio Moreira, por guardarem semelhança entre si. 

No dia 12, a Presidência retificou tal decisão, determinando que o 
Projeto de Lei no 178 prevalecesse sobre os demais, acrescentando 
também o Projeto de Lei no 792/2003. Em que pese ao apreço e 
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respeito que tenho pela assessoria da l\í1esa, discordo-me do 
posicionamento e parece-me que a retificação não atentou para o 
nosso questionamento sobre a ausência de semelhança entre o 
Projeto de Lei no 197 e os demais aqui citados. 

Uma análise mais detida mostra claramente que o Projeto de Lei no 
197/2003 versa sobre matéria absolutamente distinta da que contém o 
Projeto de Lei n° 178/2003, que dispõe sobre a alocação de recursos 
para a merenda escolar no ensino médio e na educação de jovens e 
adultos da rede estadual. E apenas isso. A nossa proposição, Sr. 
Presidente, avança em outra direção: o Projeto de Lei autoriza o 
Estado a criar incentivos em favor de município que implantar o 
programa municipal de alimentação escolar. Assim, nos moldes 
propostos, a alimentação escolar não se restringe à distribuição de 
merenda escolar. 

Ademais, o Projeto de Lei no 197 enumera 11 modalidades de ações 
necessárias ao desenvolvimento do programa, que vão, desde a 
capacitação de profissional para preparação do alimento, passando 
pelo espaço físico adequado ao seu acondicionamento e a 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 187 diz respeito à rede pública estadual. O 
Projeto de Lei no 197 trata das iniciativas implementadas na rede 
municipal de ensino. São, pois, esferas diferentes de atuação. 

V. Exa. sabe do comportamento deste Deputado. Ainda que seja 
defensor da economia processual, não vejo nenhuma semelhança 
entre uma proposição e outra, razão que me leva a reiterar o apelo 
para que essa Presidência reconsidere sua decisão de anexar o 
Projeto de Lei no 197 ao Projeto de Lei n° 187. Obrigado. 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva levantou 
questão de ordem solicitando a revisão da decisão desta Presidência 
que determinou a anexação do Projeto de Lei n° 197/2003, daquele 
parlamentar, que autoriza o Estado a dar incentivo ao município que 
implantar o Programa de Aliment9-ção Escolar, ao Projeto de Lei no 
178/2003, do Deputado Weliton Prado, que dispõe sobre a 
alimentação escolar na rede estadual de ensino do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. 
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Na mesma decisão, a Presidência determinou, também, que 

fossem anexados ao Projeto de Lei no 178/2003 os Projetos de Lei n°s 
100/2003, do Deputado Célio Moreira, que dispõe ·sobre o 
fornecimento de merenda escolar nas férias, 241/2003, do Deputado 
Paulo Piau, que dispõe sobre a inclusão do leite na merenda escolar e 
determina a promoção institucional do produto, e 792/2003, do 
Deputado Gilberto Abramo, que institui o Programa de Alimentação 
Diferenciada para Crianças e Adolescentes Diabéticos e Hipertensos 
na rede estadual de ensino. 

Amparada nos fundamentos da Decisão Normativa no 8, que 
procurou contribuir, efetivamente, com os trabalhos de consolidação 
das leis do Estado, entendeu esta Presidência que havia um vínculo 
de pertinência e afinidade entre todas essas proposições, qual seja o 
incentivo e o controle da alimentação escolar, quer destinando 
recursos orçamentários, quer tratando da elaboração de cardápios ou, 
como assim pretende o nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
autorizando o Estado a firmar convênios com os municípios para 
implantar programa específico de alimentação escolar, concedendo-
lhes incentivos para tal. 

Isso posto, a Presidência reitera o seu entendimento de que, sempre 
que uma proposição tratar do objeto de outra em tramitação, deve-se 
procurar sistematizar a matéria em texto único. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, na véspera do feriado 
de "Corpus Christi", na quarta-feira passada, o contribuinte mineiro foi 
premiado com mais um aumento absurdo da taxa rodoviária em Belo 
Horizonte. A ADTER, empresa que administra, há seis anos, de 
maneira irregular, sem concurso público, o TERGIP, elevou a taxa de 
uso do estabelecimento de R$0,94 para R$1 ,40. Esse aumento, 
superior a 40%, foi autorizado pelo DER. 

O DER deveria cumprir a lei para que a ADTER fosse retirada da 
administração do terminal, cuja história envolve parlamentares desta 
Casa, inclusive ex-Presidente do Poder Legislativo. Em vez de exigir o 
cumprimento da lei, o DER toma uma providência como essa. 
Gostaríamos de provocar a Mesa da Assembléia para que, na defesa 
da lei e do interesse público, não permita que essa medida seja 
tomada, e entre com uma ação popular para barrar esse aumento e os 
desmandos no Terminal Rodoviário Israel Pinheiro. No Governo 
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passado, foi feito um acordo com a Prefeitura para que o terminal 
lhe fosse transferido, mas não foram tomadas medidas práticas nesse 
sentido. Ao contrário, empresas de transporte interestadual ficaram 
isentas do pagamento de taxas no uso do terminal rodoviário. Nem o 
aluguel dos guichês está sendo pago, o que desonera as empresas e 
onera o contribuinte. No entanto, tudo no terminal é pago, o uso de 
banheiros, malex, estacionamento etc. Fala-se, inclusive, que o atual 
Diretor da COHAB seria o administrador desse estacionamento. Outra 
informação diz que a ADTER recebe cerca de R$2.000.000,00 de 
lucro mensal. E agora, um aumento superior a 40%, quando no ano 
passado já houve aumento de R$70,00 para R$94,00. É uma ofensa a 
qualquer cidadão. São questões graves que devem ser apuradas, pois 
isso não pode continuar acontecendo enquanto esta Casa fica inerte. 
Apresentaremos esta questão de ordem por escrito, exigiremos 
providências e que não seja a causa de um Deputado ou partido, mas 
da Assembléia. Obrigado. 

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

correspondência: 
OFÍCIOS 

Da Sra. Isabel Cristina Mendes, Secretária Municipal de Saúde de 
Heliodora, prestando informações solicitadas pela Comissão Especial 
dos Convênios com a União em requerimento encaminhado por meio 
do Ofício no 817/2003/SGM. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Dos Srs. Arnaldo Marques de Souza, Adalberto Pires e Márcio 
Roberto Junqueira, Prefeitos Municipais, respectivamente, de Várzea 
da Palma, São Gonçalo do Rio Preto e Tiros, prestando informações 
solicitadas pela Comissão Especial dos Convênios com a União em 
requerimento encaminhado por meio do Ofício no 817/2003/SGM. 

Dos Srs. José Miguel de Oliveira, Prefeito Municipal de Machado, e 
Luciano Flório Silveira, da Divisão de Fiscalização Ambiental da 
Prefeitura Municipal de Betim, prestando informações solicitadas pelo 
Deputado Doutor Ronaldo em requerimento encaminhado por meio do 
Ofício no 818/2003/SGM. 

Do Sr. Alexandre de Souza Franco, Presidente da Câmara Municipal 
de Andradas, manifestando apoio ao Projeto de Lei no 24/2003. (-
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Anexe-se ao Projeto de Lei no 24/2003.) 

Do Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, Comandante-Geral do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado, prestando informações a respeito do 
Requerimento no 324/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

Do Sr. Rômulo Antônio Viegas, Presidente do Conselho Estadual de 
Assistência Social, agradecendo convite para audiência pública no dia 
23/5/2003. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Marcus Eolo de Lamounier Bicalho, Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, comunicando a 
impossibilidade da presença do titular dessa Pasta, do Secretário 
Adjunto e dos Subsecretários a audiência pública realizada nesta 
Casa. (- À Comissão Especial de Prevenção dos Acidentes 
Ambientais.) 

De filiados ao Sind-UTE, de Brumadinho, e de reduto (2); de 
funcionários públicos da rede estadual de educação da comunidade 
escolar de São José da Lapa; de funcionários da Escola, Estadual 
Dinalva Maria de Souza, do Município de Pingo d'Agua; de 
professores da rede estadual de Aimorés; de alunos da Escola 
Estadual Dom José Gaspar, do Município de Araxá; e da Escola 
Estadual Vicente Landi Júnior, do Município de Caldas, manifestando 
repúdio à proposta de reformas na área da educação apresentada 
pelo Governador.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Aldo Silva Arantes, Diretor Executivo da Unidade de 
Coordenação de Programas do Ministério da Educação, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 446/2003, da Deputada 
Maria Tereza Lara. 

Do Cel. PM Cláudio Lelis Araújo, Corregedor da PMMG, 
comunicando a impossibilidade de seu comparecimento a audiência 
pública realizada nesta Casa. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

Do Sr. Carlos Eduardo Valadares Araújo, Chefe da Assessoria 
Parlamentar do Ministério da Cultura, encaminhando a relação dos 
empenhos emitidos em favor dos municípios mineiros, referentes ao 
Orçamento Geral da União de 2002. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

De servidores públicos do Estado, f~zendo considerações sobre a 
reforma administrativa do Estado. (- A Comissão de Administração 
Pública.) 
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Do Sr. Carlos Alberto de Oliveira Daniel, de Muriaé, solicitando 

que se cumpra a Emenda à Constituição no 52, de 28/12/2001, que 
acrescenta ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado dispositivos referentes à extinção do cargo de 
carcereiro na estrutura da Polícia Civil. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. Paulo Raimundo Rettore, Presidente da Cooperativa Nacional 
de Apicultura Ltda. - CONAP -, solicitando a esta Casa a aprovação 
do Projeto de Lei no 273/2003, do Deputado Paulo Piau. (- Anexe-se 
ao Projeto de Lei no 273/2003.) 

Do Sr. Jorge Luiz Libanio Sander, Diretor Administrativo Financeiro 
da Marajá Engenharia Limitada, encaminhando documentação 
solicitada por meio do Ofício no 1.217/2003/SGM, em atenção a 
requerimento do Deputado Leonardo Moreira. 

Do Sr. H. Sollero, Diretor-Presidente da Sermas Ltda., 
encaminhando cópia de carta endereçada ao Governador do Estado, 
na qual relata as dificuldades por que vêm passando pensionistas de 
ex-servidores estaduais. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

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° 849/2003 
Torna obrigatória a fixação de placas de sinalização informando a 

presença de aparelhos de fiscalização eletrônica de limite de 
velocidade no trânsito, fixos ou móveis, a partir de 200m (duzentos 
metros) antecedentes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Torna obrigatória a fixação de placas de sinalização 

informativas da existência de aparelhos de fiscalização eletrônica de 
limite de velocidade no trânsito, fixos ou móveis, nas vias públicas 
urbanas ou rurais, nas rodovias municipais, estaduais ou federais, em 
todo o Estado de Minas Gerais, a partir de 200m (duzentos metros) 
antecedentes. 

§ 1 o - As placas de sinalização informativas serão afixadas em locais 
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de visibilidade, com indicação da velocidade permitida, a uma 
distância de 200m (duzentos metros) da localização dos aparelhos de 
sinalização eletrônica, seguidos de outros a 1OOm (cem metros) e de 
uma última a SOm (cinqüenta metros). 

§ 2° - Para equipamentos de fiscalização eletrônica fixa, conectados 
à rede elétrica de vias públicas urbanas ou rurais, ou em rodovias 
municipais, estaduais ou federais em todo o Estado de Minas Gerais, 
será obrigatória a instalação de pórtico luminoso na via, no mesmo 
local onde estiver instalado o aparelho aferidor de velocidade, que 
deverá registrar de forma visível a velocidade máxima permitida e a 
velocidade de tráfego do veículo. 

§ 3° - No caso de aparelhos móveis, as placas serão também 
móveis, sempre em obediência ao § 1 o deste artigo. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se às disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, junho de 2003. 
Domingos Sávio 
Justificação: Os sinais eletrônicos que fiscalizam os limites de 

velocidades devem ser compreendidos como agentes educadores no 
trânsito. Entretanto da forma que vem acontecendo, sem quaisquer 
advertências e em locais às vezes escondidos, transformaram-se em 
verdadeiros agentes de arrecadação de recursos públicos, deixando, 
assim, de exercer sua real finalidade e função. 

Por essas razões, torna-se necessária a implementação de ações 
do poder público viabilizando a fixação de placas de sinalização 
informativas da existência de aparelhos de fiscalização eletrônica de 
limite de velocidade no trânsito, fixos ou móveis, nas vias públicas 
urbanas ou rurais, nas rodovias municipais, estaduais ou federais, a 
uma distância de 200m antecedentes. 

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

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela 
Deputada Maria José Haueisen. Anexe-se ao Projeto de Lei no 
72/2003, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 850/2003 
Altera o art. 1° da Lei n° 13.722, de 20 de outubro de 2000, que 

dispõe sobre o pagamento de militares, de servidores públicos e de 
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pensionistas do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 o da Lei n° 13.722, de 20 de outubro de 2000, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O militares e os servidores públicos, ativos e inativos, e os 

pensionistas das administrações direta e indireta do Estado poderão 
optar pelo recebimento de seus vencimentos integrais, remuneração, 
proventos e pensões por intermédio de cooperativa de economia e 
crédito mútuo, constituída de acordo com a Lei Federal no 5.764, de 
16 de dezembro de 1971, ou por intermédio das cooperativas de 
crédito rural e outras cooperativas de crédito às quais sejam filiados 
ou de instituição bancária que integre o sistema financeiro nacional, 
nos termos do disposto no inciso I do art. 192 da Constituição da 
República. 

Parágrafo único - O recebimento de vencimento, remuneração, 
proventos e pensões nos termos deste artigo se fará mediante 
requerimento formal do interessado ao setor responsável pelo 
pagamento da folha de pessoal do órgão ou da entidade a que esteja 
vinculado funcionalmente, indicando a cooperativa ou a instituição 
bancária, a agência e o número da conta corrente na qual deverão ser 
efetuados os créditos.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se às disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2003. 
Domingos Sávio 
Justificação: Considerando que o texto da Lei no 13.722, de 

20/10/2000, definitivamente não atende às cooperativas de crédito 
rural, é que apresento o presente projeto de lei, que altera o art. 1 o da 
lei referida, visando a contemplar as cooperativas de crédito rural. 

O crédito rural foi importante para promover a modernização da 
agricultura brasileira. No Brasil, as cooperativas de crédito rural são 
regulamentadas por dois conjuntos de leis. Como cooperativa, ela é 
uma sociedade de pessoas normatizada pela lei cooperativista de 
1971 e pelo seu estatuto social. Nesse aspecto, ela é uma cooperativa 
como as demais. Além disso, as credis são também instituições ou 
empresas financeiras, regulamentadas pelo Banco Central, com 
respaldo legal para efetuar operações ativas e passivas com seus 
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associados, tendo a sua contabilidade e os seus balanços 
controlados pelo Sistema Financeiro Nacional, podendo executar as 
operações passivas, ativas e acessórias. 

As operações passivas são aquelas relacionadas com os depósitos 
e a compensação de cheques. As cooperativas só podem receber 
depósito de seus associados, funcionários e de associações 
constituídas exclusivamente de associados e funcionários. A 
compensação se processa como em um Banco normal, e os cheques 
têm aceitação normal na praça. 

As operações ativas dizem respeito a empréstimos. Os empréstimos 
são liberados a taxas mais reduzidas e podem ser repassadas de 
outras instituições para os associados. Os empréstimos podem ser 
para custeio ou para investimentos. 

As operações assessórias se referem a prestação de serviços, tais 
como: pagamento de carnês, impostos, etc. 

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

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

PROJETO DE LEI No 851/2003 
Declara de utilidade pública a Creche Monsenhor Geraldo da Costa 

Vai de Abre Campo, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública a Creche Monsenhor 

Geraldo da Costa Vai de Abre Campo, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2003. 
José Henrique 
Justificação: A Creche Monsenhor Geraldo da Costa Vai de Abre 

Campo, com sede na Rua A, 40, em Abre-Campo, destina-se a 
prestar assistência a crianças carentes da comunidade, zelando pelo 
bom desenvolvimento físico e mental desses menores. Entidade de 
caráter assistencial e filantrópico, está em funcionamento há pouco 
mais de dois anos e já presta notáveis serviços em prol da 
comunidade do referido município. Diante do exposto, tendo em vista 
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que a instituição atende plenamente aos requisitos legais para a 
declaração de utilidade pública em nível estadual, honro-me em 
submeter à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de 
lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 913/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a Biblioteca Camilo Prates, na 
pessoa da Gerente-Geral de Documentação e Informação desta Casa, 
Sra. Sheyla Abreu de Brito Mello, pelo transcurso do 111 o aniversário 
de sua criação. 

N° 914/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a que seja 
prorrogado o prazo de validade do último concurso para provimento 
de cargos nessa Secretaria, pelo período de 12 meses a contar deste 
mês. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 915/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Ouvidor da Polícia do Estado cópia do último relatório 
sobre desvio de conduta de policiais. 

N° 916/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas informações ao Secretário de Defesa Social acerca do 
instrumento legal que oficializou a doação de um terreno com área de 
40.000m2

, no Município de Santa Luzia, no qual o Governo está 
construindo uma penitenciária. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 917/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Corregedor-Geral da Polícia Civil com vistas a que 
seja mantida a prisão preventiva do policial José Geraldo da Silva, 
conhecido como "Bil" ou "Doti", da Delegacia de Crimes contra o 
Patrimônio. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

N° 918/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Prefeito de lpatinga com vistas à instalação de um 
serviço de cadastramento das vítimas do chamado "massacre de 
lpatinga". 

N° 919/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que 
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sejam apuradas as circunstâncias da morte' de Jacqueline Patrícia 
Vieira Rocha e José Ricardo Costa, ocorrida em ltamarandiba, em 
14/2/2003. 

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja editada cartilha 
para divulgação das políticas de combate à discriminação de gênero. 
(-À Mesa da Assembléia.) 

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja criado grupo de 
trabalho para acompanhar a implementação das políticas de combate 
à discriminação de gênero, especialmente no tocante à violência 
contra a mulher. 

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros, solicitando seja 
constituída a Frente Parlamentar Mineira de Acompanhamento das 
Negociações da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas). (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Adalclever Lopes, Antônio Andrade, Dalmo Ribeiro Silva (2), Leonardo 
Quintão (2), Leonardo Moreira, Sargento Rodrigues e da Comissão 
Especial dos Acidentes Ambientais. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

do Trabalho e de Educação e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2) 
e Maria Olívia. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio. 
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 

Srs. Deputados, quero refletir sobre o programa que o PDT levou ao 
ar, em rede nacional, na última segunda-feira. 

O PDT considera atual a discussão e, mais do que isso, a decisão 
sobre o tipo de Estado que a sociedade brasileira defende para o 
País. Pretende, nessa discussão, fazer uma abrangência dos níveis 
de federalismo, no âmbito federal, estadual e municipal. 

Se fizermos digressão histórica, encontraremos, em 1454, na queda 
de Constantinopla, o grande instante em que surgem as formações 
dessa concepção, que hoje chama.mos de Estado Moderno. 

Durante a Idade Média, vários pensadores colaboraram com essa 
idéia de Estado-Nação, que, certamente, naquele instante, tinha como 
elemento fundamental da sua soberania a defesa dos povos com 
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Pesquisadores importantes e filósofos manifestaram-se sobre a 
concepção desse Estado e a qualidade de vida dos cidadãos. Não 
podemos esquecer as participações fundamentais de São Tomás de 
Aquino, Montesquieu e Jean Jacques Rousseau e, mais 
recentemente, os pensadores do Estado Moderno. Aí, chego à 
primeira visão da proteção social, no final do século XIX, em 1893, 
com Otto von Bismarck, dando a primeira idéia de proteção para o 
trabalhador. 

O modelo alemão, securitário, baseado na contribuição, infelizmente 
permanece em muitas políticas públicas atualmente. Observamos que 
o Governo Federal, com o Presidente Lula, apoiado pelo PDT no 2° 
turno das eleições, ainda discute e vacila entre as políticas de 
universalização e as de focalização. 

Quando encontramos o Programa Fome Zero, carro-chefe do 
Governo Federal, tentando delimitar uma linha de pobreza, 
concordamos com a economista Laura Tavares, de que mais 
importante do que trabalhar com linha de pobreza imaginária é 
trabalhar com abrangência regional. Então, o PDT entende que, para 
o Programa Fome Zero alcançar seu inestimável valor social, deve 
permitir a parcela importante dos brasileiros que sofre com a 
desnutrição que haja reorientação. Que o elemento para inclusão do 
benefício não seja a linha de pobreza. Defendemos o pilar 
fundamental da assistência social na sua universalização. 

Avançando no histórico da previdência social, encontraremos, no 
início do século XX, na Inglaterra, com o trabalho de Willian 
Bevevidge, a noção do Estado de Bem-Estar Social. O famoso 
conceito de "welfare state" ainda regulamenta a idéia de que o Estado 
seja responsável pela proteção social de seus habitantes. 

A idéia de bem-estar social avançou na Europa, especialmente após 
a Segunda Guerra. Quando a humanidade experimentou os 30 anos 
de ouro da economia, essa política foi incorporada por vários países e 
pelo Brasil, para o qual o saudoso Presidente Getúlio Vargas trouxe a 
idéia da proteção do trabalhalhador brasileiro. 

Portanto, o PDT, no programa ideológico, valoriza o trabalho e o 
trabalhador na construção da riqueza social de uma nação. Vargas, 
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sonhando com o projeto de um Estado nacional, conseguiu 
avanços importantes para a classe dos trabalhadores. Com as CAPs e 
os institutos, assistimos à primeira manifestação concreta da proteção 
social daqueles que se dedicavam ao trabalho. Com a universalização 
desses atendimentos, houve a implantação dos programas nacionais 
de assistência médica e a criação do SUS, uma das maiores 
contribuições das Casas Legislativas, particularmente do Congresso 
Nacional, ao povo· brasileiro. Às vezes, a população não tem a exata 
noção da importância do debate parlamentar na criação das políticas 
sociais. É necessário ressaltar que o SUS no Brasil foi criado no 
momento em que a comunidade internacional, embasada no 
consenso de Washington, caminhava para ter um Estado mínimo, 
cada vez menos presente na vida do cidadão. 

Valorizo os movimentos populares que fortaleceram a representação 
popular. Quem participou dos movimentos sanitários do Brasil, 
particularmente da ga Conferência Nacional de Saúde, encontra os 
alicerces que permitem oferecer à população o sistema de proteção à 
saúde universal, não apenas aos trabalhadores, mas a todos cidadãos 
brasileiros. Insisto nisso porque a todo instante voltam esqueletos do 
tempo em que se minimizavam as conquistas do trabalhador com o 
objetivo de alterar os ganhos concretos dos brasileiros. O PDT tem se 
aprofundado na Previdência Social, e os levantamentos mostram que 
ela é superavitária e, portanto, não há necessidade de se caminhar 
pelo descaminho da taxação de inativos ou pela alteração de critérios 
de idade para que o trabalhador consiga se aposentar. Desejamos um 
Estado nacional comprometido com as causas sociais e que os 
mesmos princípios sejam implementados em Minas Gerais. 

Nos próximos dias, provavelmente, esta Casa votará e decidirá 
sobre inúmeros projetos importantes, particularmente sobre a reforma 
administrativa do Estado. Em alto e bom som, digo que as conquistas 
dos nossos servidores civis e militares consolidar-se-ão graças à 
participação dos Deputados mineiros. Não permitiremos que alguém 
queira, de modo demagógico e ilusório, acreditar que poss~ ser o 
dono da manutenção dessas conquistas dos servidores. E muito 
importante visualizarmos claramente que cabe, soberanamente, aos 
77 Deputados mineiros a decisão sobre o tipo de Estado que 
desejamos. 

~--------------------------~--------------------------~ 
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O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)'- Cumprimento-o pela 

lucidez de seu pronunciamento. V. Exa. relatou a verdadeira história 
de vida do nosso partido - PDT - ao longo da história brasileira, que 
nos ajuda neste momento que vivemos. Em nível nacional, mostrou a 
coerência do PDT de não aceitar, em hipótese alguma, medidas que 
prejudiquem os inativos, os aposentados e os cidadãos que 
construíram a nossa história. Assim, trouxe para esta Casa também 
posição firme, particular e coerente do PDT sobre a nossa atual 
discussão. 

V. Exa. é o líder do nosso partido. Na prática, certamente, 
provaremos que não possuímos um discurso e uma ação, mas, 
simplesmente, coerência de vida no nosso partido. Provaremos isso 
em nível federal e estadual. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Obrigado. Hoje, realizou-se uma 
reunião com os Deputados do BPSP, que dá sustentação ao 
Governador Aécio Neves. Senti a preocupação de todos os pares em 
aprimorar as medidas que se encontram nesta Casa, partindo da 
premissa de que Minas Gerais deve dar o exemplo fortalecendo estas 
ações, características do Estado: segurança, saúde e educação. 

Quero participar com V. Exas. de um dos momentos mais felizes da 
minha vida. A partir desta Casa e da Comissão de Saúde, por meio de 
um projeto do Deputado Jorge Hannas, implantei, como Secretário de 
Estado da Saúde, a Fundação HEMOMINAS. Hoje, essa Fundação é 
exemplo de que o serviço público pode ter qualidade. O povo merece 
usufruir do que el financia: o seu próprio bem-estar social. 

Na criação da HEMOMINAS, tive a oportunidade de ler um trabalho 
do autor Richard Moore Titmuss, criador do sistema nacional de saúde 
inglês e grande ideólogo do Partido Trabalhista Inglês. Ele pode nos 
ajudar muito em decisões importantes como a votação da reforma 
administrativa, porque valoriza a solidariedade. 

É importante que todo servidor mineiro que nos acompanha tenha 
essa tranqüilidade, porque muitos, nessas horas, deturpam as 
palavras, falseiam as idéias para, por intermédio do conflito, criar 
dificuldades para vender faciliqades. É importante assumirmos 
publicamente esse compromisso com os bravos servidores civis e 
militares de Minas Gerais. Esta Casa estará atenta e atuando para 
manter as conquistas e, se possível, de modo bastante claro, melhorar 

-
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a situação dos nossos servidores estaduais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João. 
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, meus nobres colegas 

Deputados e Deputadas, cidadãos e cidadãs presentes nas galerias, 
imprensa, telespectador da TV Assembléia, vimos partilhar com os 
nobres colegas e com todos os telespectadores o desempenho do 
Governo Federal, do nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Constatamos que nunca tivemos, na história, um momento como este, 
uma conjuntura tão fértil como a atual, com um Presidente 
comprometido com todos, mas, de modo especial, com os menos 
favorecidos, grupo que ficou abandonado já há 500 anos. 

O Governo Federal coloca como projeto principal, sobretudo das 
políticas sociais, o Fome Zero, que, infelizmente, tem sido ignorado ou 
entendido de maneira equivocada por muitos, inclusive políticos. É 
justamente sobre o Fome Zero que gostaria de refletir com vocês. 
Confunde-se o Fome Zero com uma cesta, ou limita-se o Programa a 
um cartão, e isso é um grande equívoco. Para começar, o Lula cria o 
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar - MESA -, um 
ministério que nasce não para trabalhar isoladamente, mas junto com 
outros 12 ministérios, como os de Educação, Agricultura, Pecuária, 
Reforma Agrária e a Secretaria da Mulher, envolvendo todos os 
ministérios e a Secretaria Especial da Mulher. 

Vejam bem, é um momento em que se criam secretarias em alguns 
Estados, e não conseguimos enxergar uma atuação clara, 
conseguimos enxergar muitas políticas já estruturais ou a 
reestruturação de algumas políticas públicas para beneficiar os menos 
favorecidos. Justamente ontem o Presidente da República lançou, 
então, o Plano Safra, para a agricultura. Trata-se de linha de crédito, 
de microcréditos, e, superando a burocracia, cria o cartão PRONAF, 
facilitando a vida do produtor. São várias linhas de crédito, Sr. 
Presidente, ao alcance do pequeno e do grande produtor, dobrando 
os valores. 

Na verdade, a novidade está nessa dobra do recurso. No início do 
seu Governo, dobrou o valor da merenda escolar. O Governo 
negociou dívidas dos produtores rurais e ainda diminuiu o imposto 
sobre as cooperativas. É um conjunto de ações em favor da 
agricultura, da produção e do beneficiamento dos alimentos . 

.._____---0-------..J 
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Na história, não consigo enxergar que uma política como essa 

tenha sempre existido. Antes, a política - e são testemunhas - era de 
remendo. Basta lembrar a atuação dos vicentinos no País, que, há 
150 anos, vêm socorrendo os pobres. Basta lembrar ainda a 
campanha do quilo feita pelos templos espíritas para amparar os 
pobres. As igrejas evangélicas e católicas também realizam essa 
política de remendar o amparo social. Dessa maneira, chega-se a 
uma certa forma de assistencialismo. A política do Governo é garantir 
a dignidade da pessoa. Apesar disso, temos grandes problemas no 
Estado nessa área. 

Ontem, na audiência pública, o ITEB apresentou a situação das 
terras devolutas e griladas do Estado. E uma vergonha. Empresa que 
tem sob sua custódia 500ha de terras, com grandes plantações de 
eucalipto, paga imposto de R$70,00, por ano. 

No entanto o Governo adota medidas de arrocho e coloca os 
funcionários públicos sob estresse. Discordo do leilão da dívida 
pública da forma como está e de tantas outras formas de arrecadar. E 
o Estado tem tantas terras nas mãos de quem não precisa ... O plantio 
de eucalipto deixa a terra arrasada, porque acaba com as nascentes. 
A terra fica desértica e algumas, dentro de uma avaliação técnica, não 
servem nem para reforma agrária. 

Temos problemas ainda com relação a outras terras, que, de certa 
forma, foram repassadas aos pequenos produtores, que não têm 
documentos. O Estado não tem controle da quantidade dessas terras. 
Na medida em que o Governo Federal dobra os valores nas linhas de 
microcrédito e crédito o produtor esbarra no grande problema de não 
ter as suas terras devidamente documentadas e regularizadas, por 
inoperância do Estado. Essa situação não é de agora. O ITER vem 
mostrando o caminho, mas com grande dificuldade. 

Com pesar, registro que um dos convidados, ex-Deputado, não 
compareceu, sabendo que se tratava de um convite para audiência 
pública. 

Mas, ao mesmo tempo, vejo que o convidado da RURALMINAS 
para participar da discussão de assunto tão importante - a questão 
das terras - não compareceu à audiência, sendo que todos os 
contratos foram celebrados por essa entidade, em nome do Estado. 
Há, ainda, terras que estão sob a sua custódia, o que pode ser 
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1088 
comprovado pelas documentações que temos. Então, a 
justificativa de que todas essas terras estão sob o controle do ITER 
não corresponde à verdade. Estaremos, portanto, reiterando convite 
ao Presidente da RURALMINAS para que venha a esta Casa, para 
termos dados e documentações como essas do ITER. Assim, teremos 
conhecimento de quais empresas estão com essas terras, em quais 
municípios do Estado estão localizadas essas fazendas e o que está 
sendo produzido - o que é pior -, pois há fazendas que possuem 
matas de eucaliptos sem corte há 20 anos. Quem é do campo sabe 
muito bem que poderiam ter sido feitos três cortes durante esse 
período. Então, para que essa empresa pegou essa terra? Qual seria 
a sua verdadeira intenção? 

Na verdade, vejo que em Minas Gerais é urgentemente necessário 
que o Estado disponibilize essas terras para pessoas que queiram, de 
fato, trabalhá-las. Vejo que falta empenho não só para que essas 
terras sejam devolvidas a um setor produtivo, como também para que 
haja linha e amplitude de crédito. É claro que falta crédito, tanto no 
âmbito federal como no estadual. Onde podemos buscar crédito no 
Estado para o pequeno e o médio produtor? A única linha de crédito, 
de incentivo, de que tenho conhecimento foi repassada pelo 
CONSEA, vinda da Loteria Mineira. Nesse caso, quem tinha projeto 
na linha de produção ou de beneficiamento de alimentos no valor de 
até R$15.000,00 teve acesso a esse crédito, pois tratou-se de recurso 
limitado para todo o Estado - R$80.000,00 para cada uma das 16 
regiões de Minas Gerais. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Na verdade, o 
pronunciamento do Deputado Padre João tem duas faces. Por um 
lado, podemos ver que existem terras devolutas pessimamente 
aproveitadas e que poderiam fazer parte desse programa de reforma 
agrária, de assentamento. Por outro lado, podemos ver a posse da 
terra em nosso Estado, principalmente no Norte de Minas, minha 
região, de forma totalmente atabalhoada. Hoje há fazendas produtivas 
no Norte de Minas sendo invadidas pela Liga Operária Camponesa e 
pelo MST. Aliás, se continuarmos nessa linha e não houver ação 
imediata por parte do Governo, acontecerá em Minas Gerais o que 
está ocorrendo no Paraná: a cobrança de pedágio nas estradas e a 
tentativa de incrementar o movimento à margem da lei, sob as vistas 
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da polícia. 

V. Exa. tem razão. É necessário haver um estudo mais detalhado da. 
ocupação dessas terras por parte das grandes empresas, mas o 
Governo tem que dar mais atenção a isso, pois não se faz reforma. 
agrária sem dinheiro. E o Governo Federal quer fazer a reforma. 
agrária sem dinheiro. Por isso, está acontecendo tudo aquilo no Norte 
de Minas: as fazendas produtivas estão sendo invadidas sem que haja. 
uma ação concreta do Governo. O próprio INCRA já anunciou que 
está impotente, sem dinheiro para fazer a reforma agrária. 

Parabéns por seu pronunciamento. Esperamos, nas próximas 
reuniões desta Casa, passar a limpo essa questão, porque estão 
invadindo as terras produtivas do Estado, principalmente as da região 
Norte. 

O Deputado Padre João - Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta. 
Na verdade, devo uma visita ao Norte de Minas, por causa desses 
conflitos. 

Temos denunciado o problema das grandes extensões de terras 
ociosas que estão nas mãos de pequenos grupos, em vez de estarem 
a serviço do povo, dos pequenos. Temos que repensar a situação e, 
por isso, é urgente a vinda do Presidente da RURALMINAS, para 
termos maior clareza. 

Os assentamentos organizados já têm sua linha de crédito, como é 
o caso das comunidades indígenas e das remanescentes de 
quilombos. Está no programa Fome Zero a assistência social e a 
reforma agrária. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa*- Sr. Presidente, aproveito o ensejo para 

sugerir ao Deputado Padre João que as fazendas da Igreja Católica, 
que ficam logo após Sete Lagoas, entrem nesse programa de 
distribuição. Não sei rezar a missa, mas sei fazer política, e as 
fazendas poderiam servir à finalidade a que se propõem: dar ao povo. 
Isso é muito importante e bonito. 

Sr. Presidente, apesar da incoerência de Leonel Brizola, assisti ao 
programa do PDT com muita atenção. Já dizia minha avó: "a língua é 
o bacalhau da bunda". Lula foi pego por sua própria língua em seu 
pronunciamento. O que falava ontem e o que fala hoje! Que coisa 
maravilhosa! O Sr. Leonel Brizola, em sua incoerência, diz o seguinte: 
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o sapo barbudo, da noite para o dia, virou companheiro e, depois, 
deixou de sê-lo, porque obviamente não atendeu aos interesses. 

Quero fazer um alerta a nosso Governo: antes de tirar dinheiro do 
funcionário público, precisamos consertar algumas coisas dentro do 
Estado e investigar outras. Foram gastos R$40.000.000,00 na reforma 
do Hotel de Araxá, e a mesma quantia foi gasta para construir um 
aeroporto e um centro de convenções em Juiz de Fora, cidade de 
nosso ex-Governador. Curiosamente, a fonte de recursos é a mesma, 
a COMIG. 

A estrada que leva a Conceição do Mato Dentro, promessa de vários 
Governos e realização do Governo Itamar Franco, a pedido do Líder 
do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, custou mais 
R$20.000.000,00 à COMIG, que não tem dinheiro para tampar buraco, 
mas tem para fazer a estrada do compadre. Algumas obras feitas com 
seus recursos já deram origem a uma comissão parlamentar de 
inquérito nesta Casa, já em andamento, porque o dinheiro 
desapareceu. 

Além disso, temos maracutaia dentro da CEMIG, consórcios a 
granel, a preço de papel, como dizia Sílvio Santos. 

A CEMIG escolheu aleatoriamente sócios para construir usinas 
hidrelétricas em Minas Gerais e, como dona da concessão fornecida 
pela ANEEL, entregou, de mão beijada, a compadres, 51% da 
concessão, ficando com 49, atendendo a interesse não se sabe de 
quem. Começaremos a investigar. Parabéns ao Deputado Jayro 
Lessa, que corroborou o parecer do Tribunal de Contas. Graças a 
Deus, a atenção desta Casa está voltada para as contas do ex-
Governador Itamar Franco. Temos de investigar muito antes de 
colocá-las em votação. Alerto o Governador Aécio Neves que há 
muitos buracos por onde vaza dinheiro nesse Governo, e esses 
buracos têm de ser tapados, antes de mexer no bolso do trabalhador. 

Desta tribuna, já falei da concorrência dos ônibus. Qualquer projeto 
referente a esse assunto agarra nas Comissões e desaparece nesta 
Casa. O Deputado que me antecedeu falava sobre o terminal 
rodoviário. A CPI foi engavetada aqui. No MP não há nada contra 
empresários de ônibus, porque os processos são engavetados. 
Parece caso de bingueiro e de caça-níquel. Recebem propina, acerto, 
e o problema não é resolvido. 

~------------~--------------~ 
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Fica o alerta ao Governador Aécio Neves. O ICMS do Estado 

sofreu queda real de 8%, que não está ligada à recessão imposta pelo 
Presidente Lula. Trata-se de queda por inoperância dos órgãos 
arrecadadores. 

Um dia desses, estava na sala da Presidência, quando chegaram 
uns representantes do Chefe de Gabinete da Secretaria do 
Planejamento, em visita ao Presidente da Casa. Parecia turma de 
Promotores do MP. Os rapazes, com uns 18 anos de idade, vestiam 
terninhos, gravatinhas e camisinhas pretinhas, com os cabelinhos 
cheios de gel. A Secretaria do Planejamento está parecendo a 
caverna do Batman: cheia de rapazinhos. Serviço mesmo não tem. 
Todos os fundos do Estado, sem exceção, estão sob administração do 
filho do Secretário da Casa Civil. Será que o Governador Aécio Neves 
nomeou os Secretários e desconfia deles? Nomeou Agostinho Patrús 
para Secretário de Transportes e Obras Públicas, mas o FUNTRANS 
está nas mãos do filho do Danilo de Castro. Agostinho Patrús tem 
mãos sujas? O fundo da saúde não está nas mãos do Secretário, mas 
nas do filho do Danilo de Castro. O que está acontecendo? Depois 
falam que não tenho papa na língua. Está tudo errado! Não desejam 
distribuir as terras, como disse o Deputado Padre João? Como 
venderam fazenda em Santa Luzia a preço de banana a um sócio do 
Prefeito? 

A questão cai no MP, que cala a boca; cai no Judiciário, que 
também se cala. Os jornais não falam nada, estão sendo pautados 
pelo Assessor de Imprensa do Palácio da Liberdade. Aliás, há jornais 
que foram beneficiados na corrupção da CEMIG, recebendo mais de 
R$40.000.000,00, quando da compra de uma empresa que vendia 
peças de trator e que depois evoluiu, obviamente, passando a vender 
trator. A empresa chegou a um capital de R$3.000.000,00, sendo, 
depois, vendida para a INFOVIAS por R$40.000.000,00. Esta, 
formada na maracutaia, foi criada sem capital. Quatro anos depois, a 
CEMIG comprou a parte da Southern por US$35.000.000,00 pagos "in 
cash". A Southern não pagou nenhum centavo do que devia ao 
BNDES na compra da CEMIG. 

Há muita coisa estranha neste Estado. A queda do ICMS só não é 
efetiva porque, ao subir a tarifa da CEMIG em 36%, o rombo do ICMS 
no Estado foi coberto. Se retirar o aumento da taxa de energia elétrica 
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e da telefonia, vê-se que a queda foi real. Nossas indústrias estão 
indo para o buraco, obviamente com a ajuda de alguns parceiros da 
CEMIG, que estão sendo privilegiados. Basta olhar a lista de 
convênios da SEF. Por meio de convênios e decretos ilegais, foram 
concedidas reduções de ICMS para alguns apaniguados não só do 
Governo passado, mas também do atual. 

Ocupo esta tribuna para dizer ao Governador que está cercado de 
bajuladores e puxa-sacos, os quais estão levando o Governo para o 
buraco. Os números estão aí para mostrar. Gostaria que o 
Governador Aécio Neves ouvisse os Deputados. Esse Governo 
agasalhou muitos políticos. Alguns até passariam fome, não fossem 
os empregos arranjados. Embora o Governo não seja a SSVP, os 
políticos derrotados agradecem. Porém, o Estado não pode ficar à 
mercê disso. O povo mineiro, que contribui, merece resposta. Como 
amigo, parceiro, homem de base do Governo, afirmo que a 
administração não está indo bem. 

Existem Governos políticos e administrativos. O passado foi político, 
e o Estado não agüenta outro. O Governo político do saudoso 
Tancredo Neves se deu bem, por ter vindo de dois outros 
realizadores, os da revolução. O Governo Itamar Franco suportou ser 
político porque veio de um operante, o do Hélio Garcia, e de outro, 
que foi uma água morna, o do Eduardo Azeredo, que é meu 
companheiro, mas não posso deixar de falar a verdade. Minas Gerais 
não leva mais quatro meses no discurso. Governador Aécio Neves, 
apoiamo-lo porque acreditamos no trabalho. O Governo não é o 
parlamento, não vive apenas de prosa, mas de operacionalização. 
Faça com que o pessoal da "caverninha do Batman" da Secretaria do 
Planejamento, trabalhe, distribua as funções do Estado. Não adianta 
acumular poder nas mãos de pessoas que não têm competência para 
tal, só por serem filhotes de Secretários. 

O Governo e os números mostram que Minas Gerais caminha para 
o buraco. Estamos aqui para ajudar, aconteça o que acontecer. Muito 
obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo 

Aloise, Sras. e Srs. Deputados presentes, imprensa, povo de Minas 

1..-.-----0-------' 



1093 
Gerais, quero, nesta tarde, tratar de dois assuntos. Primeiro, fazer 
um comentário acerca de denúncias, que aconteceram contra 
algumas Prefeituras, no Norte de Minas, que foram veiculadas pela 
imprensa, por meio de ação de um Promotor, que é responsável em 
apurar crimes praticados por Prefeitos. De uma certa forma, ocorreu 
uma exposição muito grande de algumas Prefeituras. 

Farei os comentários, mas antes gostaria de fazer a leitura de um 
ofício que recebi do Prefeito de Pirapora, cidade do meu dileto amigo 
Deputado Wanderley Ávila. O Prefeito Leônidas é correligionário e 
companheiro de Wanderley Ávila. O ofício mostra, com muita 
seriedade, uma outra face desse problema que está acontecendo. 
Este ofício, datado de 23 de junho, tem o seguinte teor: (- Lê:) "Sr. 
Deputado, foi veiculado, em matéria publicada no Jornal 'Hoje em 
Dia', em 11/6/2003, relação de empresas apontadas como fantasmas 
e que a Prefeitura Municipal de Pirapora poderia ter efetuado compras 
nessas empresas. Acerca dessa matéria, temos a esclarecer o que se 
segue: 

Primeiro, em um processo licitatório realizado em 2002, para 
aquisição de medicamentos, participaram seis empresas, entre elas, 
três citadas na referida matéria. Todas as empresas licitantes 
apresentaram a documentação exigida pela Lei Federal n° 8.666 e 
tiveram sua autenticidade comprovada pela Internet, uma vez que 
esse é o procedimento adotado pela administração pública em geral. 

Segundo, a empresa que apresentou o menor preço foi declarada 
vencedora e com ela esta Prefeitura efetivou o termo de contrato. 

Por último, foram solicitados medicamentos, com o devido empenho 
da despesa. Contudo, a empresa informou-nos que a mercadoria seria 
enviada após o pagamento, sendo postada apenas a nota fiscal, ou 
seja, a empresa enviou a nota fiscal, exigiu o pagamento, para depois 
enviar os medicamentos. 

Por diversas vezes, tentamos contato com a empresa, todavia, não 
obtivemos êxito. Dessa forma, e como a legislação proíbe pagamento 
antecipado, a Comissão Municipal de Licitação, embasada na cláusula 
9, inciso X, do contrato, solicitou ao Prefeito a rescisão deste, sem 
que, com isso, incorresse em ônus para as partes. Esse procedimento 
foi adotado pelo Prefeito Municipal, no mês de julho de 2002. 

Ressaltamos que, em momento algum, a Prefeitura de Pirapora 

L-------0----i 



efetuou qualquer pagamento às empresas apontadas como 
fantasmas. 

1094 

Certos de termos esclarecido tal fato, colocamo-nos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, com toda 
a documentação atinente ao processo. Na oportunidade, renovamos 
nossos protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, 
Lêonidas Gregório de Almeida, Prefeito Municipal". 

Faço questão de citar o fato ocorrido com a Prefeitura de Pirapora, 
que teve seu nome citado em todos os órgãos de veiculação nacional, 
como o jornal "Hoje em Dia". Fatos referentes a outras Prefeituras do 
Norte de Minas também foram citados. Bastaria que a Promotoria 
solicitasse as explicações necessárias, mas, de maneira estranha, o 
nome dessas Prefeituras e dos Prefeitos foram expostos à análise 
popular, gerando constrangimento. 

Cito também a situação da Prefeitura de Jaíba. Notas com algumas 
empresas foram tiradas no Governo passado, e a notícia foi de que o 
Dr. Giovane, atual Prefeito, teria praticado ato ilícito, expondo o nome 
do Prefeito diante da comunidade. 

Quando há indício de fraude ou ato ilícito praticado por Prefeitura, 
tem de haver processo de apuração do Ministério Público, para que 
haja punição. Porém, não se pode divulgar, de forma irresponsável, o 
nome de Prefeituras. Citaria a Prefeitura de Miravânia, cuja Prefeita, 
D. ldalina, possui passado positivo, de respeito com o dinheiro 
público, com sua administração, além de pessoas ligadas a outras 
Prefeituras. Não citarei o nome, mas são Prefeitos honestos, sérios e 
trabalhadores. É, no mínimo, covardia e injustiça o que se pratica 
contra essas Prefeituras. 

Gostaria que as associações microrregionais interviessem. Não é 
possível que, diante de tanta facilidade de comunicação e apuração 
de fatos, ainda ocorra episódio como esse, envolvendo a Prefeitura de 
Pirapora, quando o Prefeito fez a licitação pela Internet, deu ganho à 
empresa que apresentou menor valor e esperava o envio da 
mercadoria para efetuar o pagamento. 

Temos informações de que muitas notas fiscais são frias, falsas, 
clonadas, adulteradas, e, às vezes, a empresa tem sua documentação 
legalizada diante da justiça, "site" na Internet e condição de participar 
de licitações, enganando a Prefeitura com a emissão de nota fiscal 
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clonada. 

Temos de ter cuidado e bom-senso para não divulgar de forma 
precipitada, numa verdadeira caça aos Prefeitos, como foi feito com 
as Prefeituras de Pirapora, Miravânia e outras, gerando 
constrangimentos aos Prefeitos, aos munícipes, às suas consciências 
e às suas famílias. Não podemos admitir isso. 

Entraremos em contato com o Dr. Nedens, no Ministério Público, 
para que sejam tomadas precauções ao se praticar esse tipo de ato, a 
fim de não causar constrangimento e injustiça, como aconteceu com a 
Prefeitura de Pirapora e outras. 

Outro assunto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, diz respeito à 
situação difícil por que passa a região norte-mineira, que está,_ há 
praticamente 90 dias, sem receber uma gota de chuva. E a 
efervescência da seca. Na semana passada, a Rede Globo fez um 
documentário sobre o Município de Francisco Sá, mostrando que 
todos os seus rios, córregos e cursos de água estão secos. Essa 
situação se repete em toda a região. Sr. Presidente, solicito que esta 
Casa, diante de tais dificuldades, constitua uma comissão especial 
para acompanhar as ações dos Governos Federal e Estadual, com o 
objetivo de ajudar no combate aos efeitos da seca. 

Em toda a história do Norte de Minas nunca houve tanto êxodo rural 
como agora. As pessoas estão abandonando suas terras. O número 
de viúvas de maridos vivos está aumentando, porque os homens 
saem em busca de emprego e melhor oportunidade de vida nos 
grandes centros. A fome é algo assustador. Parece que o tão 
divulgado programa Fome Zero se restringe à retórica, ao papel, não 
chegando aos rincões que precisam de empregos e de frentes 
produtivas. As cestas básicas matam a fome, mas precisamos de 
empregos para que as pessoas possam ficar nas suas terras. Ao lado 
dessa providência que solicitamos, ou seja, a constituição de uma 
comissão especial para acompanhamento das ações de combate à 
seca, pedimos também a volta das frentes produtivas, que tanto 
ajudaram milhares de famílias a superar momentos difíceis. 

É importante que o Governo do Estado garanta os recursos 
necessários para equipar 480 poços artesianos que já foram 
perfurados. Não existe explicação para o fato de que tais poços ainda 
não tenham sido equipados com bombas submersas e caixas de água 
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- fundamentais para a distribuição -, p'or falta de recursos. 
Também são necessários recursos para levar energia elétrica a 280 
poços, perfurados e equipados. O programa de construção de 
pequenas barragens deve ser retomado. Durante o Governo Azeredo 
foram construídas quase 300 pequenas barragens, que hoje são a 
única alternativa para matar a sede da população. Além disso, a 
COPASA precisa disponibilizar caminhões-pipa, medida importante 
para a nossa região. 

O Deputado Fábio Avelar conhece bem esse programa de 
distribuição de água para consumo humano por meio de caminhões-
pipa. Solicitaremos que a Mesa nos ajude a constituir essa comissão 
especial. Cobraremos ações efetivas e trabalharemos para que o 
Governo Estadual assegure recursos suficientes, ainda este ano, 
permitindo que o Norte de Minas supere mais essa seca, com o 
mínimo de apoio necessário. Confiamos no Governador Aécio Neves. 
Obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Célio Moreira - Apresentamos o Projeto de Lei no 

100/2003, que trata do fornecimento da merenda escolar. Achamos 
estranha a decisão do Presidente, por entendermos que foi divergente 
daquilo que é proposto pelo Regimento Interno. Submeto a V. Exa., 
nos termos regimentais, questão de ordem sobre a interpretação do 
art. 173, § 2°, do Regimento Interno, pelas razões que se seguem. O 
referido dispositivo trata da anexação de proposições e tem a seguinte 
redação: 

"§ 2° - 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". 

Está claro, nessa redação, que a primeira proposição apresentada 
prevalecerá sobre as demais. Ocorreu, no entanto, que, em decisão 
publicada em 14 de junho último, a Presidência anexou o Projeto de 
Lei no 100/2003, de minha autoria,.ao Projeto de Lei no 178/2003. Ora, 
o Projeto de Lei no 100/2003 foi apresentado e recebido muito antes 
do Projeto de Lei no 178/2003. Logo, em respeito ao Regimento 
Interno, a anexação deveria ter ocorrido de forma inversa, ou seja, o 
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Projeto de Lei n° 178/2003 é que deveria ser anexado ao Projeto 
de Lei no 1 00/2003. 

Diante dessa situação de flagrante contrariedade ao Regimento 
Interno, submeto esta questão de ordem a V. Exa., para que seja 
anulada a decisão ora questionada. Obrigado. 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado Célio Moreira levantou questão 
de ordem estranhando a anexação do Projeto de Lei no 100/2003, de 
sua autoria, que dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar nas 
férias, ao Projeto de Lei no 178/2003, de autoria do Deputado Weliton 
Prado, que dispõe sobre a alimentação escolar na rede estadual de 
ensino do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, uma vez 
que, no entendimento daquele parlamentar, "o Projeto de Lei no 
1 00/2003 foi apresentado e recebido muito antes do Projeto de Lei no 
178/2003, logo ( ... ) a anexação deveria ter ocorrido de forma inversa 
( ... )". 

Em resposta, esta Presidência tem a esclarecer que, embora a 
proposição do Deputado Weliton Prado tenha numeração maior, ela é 
fruto de um requerimento de desarquivamento do Projeto de Lei no 
990/2000, de autoria do Deputado Edson Rezende, requerimento este 
que foi protocolado no dia 1°/2/2003, ao passo que a proposição do 
nobre Deputado Célio Moreira foi protocolada no dia 11/2/2003. 

Devido ao elevado número de requerimentos de desarquivamento 
de proposições protocolados desde o início desta legislatura, esta 
Presidência determinou, para o bom andamento dos trabalhos, que 
eles fossem recebidos aos poucos nas reuniões ordinárias, por grupos 
de Deputados, o que provocou algum atraso, não prejudicando, 
porém, a precedência atestada pelo registro do relógio de protocolo. 

Posto isso, esta Presidência considera improcedente a questão de 
ordem levantada pelo Deputado Célio Moreira. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 

Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 
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A Presidência vai ler decisão proferida pelo Presidente desta 

Casa, Deputado Mauri Torr~s.(- Lê:) h 

DECISAO DA PRESIDENCIA 
A Presidência, tendo em vista o término do prazo de noventa dias, 

concedido por acordo de lideranças, em que não foram recebidos 
requerimentos de perda de prazo pela Comissão de Constituição e 
Justiça, para elaboração dos pareceres sobre as proposições 
apresentadas no início desta legislatura, e considerando que ao 
atípico volume de proposições do início da legislatura vieram somar-
se novas e numerosas propostas, inclusive dos demais Poderes; e 
que essa quantidade excepcional de trabalho não permitiu que a 
Comissão atingisse seus objetivos, de zelar para que a produção 
legislativa ocorra dentro dos limites da constitucionalidade, da 
legalidade e da juridicidade; 

Decide prorrogar por mais trinta dias o período em que não serão 
recebidos requerimentos solicitando perda de prazo pela Comissão de 
Justiça, para que essa Comissão possa se manifestar sobre as 
matérias, sem comprometer o desempenho das suas atribuições. 

Mesa da Assembléia, 25 de junho de 2003. 
Mauri Torres, Presidente. 

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os 
Requerimentos nos 918 e 919/2003, da Comissão de Direitos 
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Educação - aprovação, na 123 Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
n°s 879 a 881/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, e 883/2003, do 
Deputado Fábio Avelar; e do Trabalho - aprovação, na 143 Reunião 
Ç>rdinária, dos Projetos de Lei nos 372/2003, do Deputado Durval 
Angelo, 389/2003, do Deputado Gilberto Abramo, 392 e 570/2003, do 
Deputado lvair Nogueira, 398/2003, do Deputado João Leite, 
404/2003, do Deputado Mauri Torres, 454/2003, do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, 484 e 489/2003, do qeputado Antônio Júlio, 508 e 
509/2003, do Deputado Wanderley A vila, 510/2003, do Deputado 
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Fábio Avelar, e 588/2003, do Deputado Paulo Piau, e dos 
Requerimentos nos 872 a 875/2003, do Deputado Fahim Sawan 
(Ciente. Publique-se.). 

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 
Deputados Adalclever Lopes, solicitando a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei no 4/2003, Antônio Andrade, solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei no 465/2003, Dalmo Ribeiro Silva (2), 
solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei n°S 118 e 
128/2003, e Leonardo Quintão (2), solicitando a retirada de tramitação 
do Projeto de Lei Complementar no 1 0/2003 e do Projeto de Lei no 
329/2003 (Arquivem-se os projetos.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Leonardo Moreira, 

solicitando seja enviado ofício ao Sr. Waldemar Araújo, Presidente da 
FETRAM, para obter as seguintes informações: volume de 
passageiros transportados mensalmente no transporte intermunicipal 
de passageiros nos últimos cinco anos; número de empresas de 
transporte intermunicipal de passageiros que operam no sistema; 
cronograma da renovação das frotas no transporte intermunicipal; 
número de linhas e sublinhas que operam no sistema; planilha com 
todos os elementos que influenciam os reajustes de transporte 
intermunicipal; número de viagens feitas por dia, das vinte maiores 
empresas do sistema; e data das licitações que concederam as 
licenças para operação no sistema de cada empresa no transporte 
intermunicipal. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando que o 
Projeto de Lei no 782/2003 seja distribuído à Comissão de Segurança 
Pública. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão Especial dos Acidentes Ambientais, 
solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30 
dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 
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Requerimento no 581/2003, do Deputado Adalclever Lopes, que 

solicita ao Secretário de Planejamento informações a respeito do 
nome e lotação dos servidores que serão atingidos pela cqnfirmação 
da sentença prolatada em desfavor do Estado, pelo Juiz Substituto da 
4a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte, que 
determinou a anulação do concurso público para preenchimento de 
cargos na Secretaria de Educação. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 585/2003, do Deputado lvair Nogueira, que solicita 
à Secretária de Educação informações sobre quais medidas e 
providências serão adotadas para prevenir ou reprimir as freqüentes 
depredações e roubos que vêm ocorrendo nos prédios públicos das 
escolas estaduais. 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 723/2003, da Comissão Especial do Tribunal de 
Contas, que solicita ao Presidente do Tribunal de Contas informações 
acerca da suspensão da Presidente do Sindicato daquele órgão, Sra. 
Stella Pimenta, por 90 dias, com corte de salário, especialmente as 
razões que motivaram tal ato. 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 735/2003, do Deputado Antônio Andra~e, que 
solicita ao Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -
IGAM - informações acerca do plantio de eucalipto numa área de 
2.080ha da empresa Sorel Sociedade Reflorestadora Ltda., no 
Município de Felixlândia, nos termos que especifica. 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, portanto, aprovado o Requerimento no 
735/2003 na forma do Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 761/2003, da Comissão de Transporte, que solicita 
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ao Presidente da COMIG a relação de todos os convênios 
firmados na última gestão que envolvam a construção de estradas e 
outras obras, com as especificações que menciona. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Questões de Ordem 
O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, como não há 

quórum para votação, solicito o encerramento da reunião. 
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, solicito que não 

encerre a reunião, pois temos uma manifestação importante a fazer. 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de 

quórum para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando a palavra pelo art. 
70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1 o, transferi-la ao 
Deputado Domingos Sávio. A Presidência defere o requerimento e fixa 
ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra o Deputado 
Domingos Sávio. 

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, imprensa, público, trago assuntos relevantes que dizem 
respeito a Minas Gerais, em particular ao agronegócio mineiro. Em 
reunião na manhã de terça-feira, recebemos o relatório de atividades 
da FAEMG e do SENAR. Sob a direção de Gilman Viana Rodrigues, a 
FAEMG defende o produtor rural, cumprindo seu papel com 
seriedade, principalmente por intermédio do SENAR, que vários 
cursos tem possibilitado a produtores e trabalhadores rurais. 

Sr. Presidente, alguns números trazem-me a esta tribuna. Com 
tristeza, digo que não foram surpresa. A minha origem é o campo, e 
possuo história de trabalho na agricultura. Antes de ser Deputado a 
serviço do povo de Minas Gerais, sou pequeno produtor rural, 
cooperativista e profissional da área como médico veterinário. Há 
muito alerto para esta situação, atualmente ilustrada pelos números: a 
ausência de política agrícola forte. A agricultura é a galinha dos ovos 
de ouro; ela é que, de fato, sustenta o País. 

Às vezes é pedante citar frases de grandes nomes da história da 
humanidade. Porém, há uma que é oportuna, neste momento de 
reflexão sobre a relação entre a produção rural e a organização da 
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sociedade nos meios urbanos, que, nas últimas décadas, vem 
prevalecendo. Ao viver nas cidades, o povo passou a ser urbano, mas 
pouco urbanizado em sua relação de convivência. Abraham Lincoln 
dizia que "se as cidades perecerem ou forem destruídas, os campos 
as reconstruirão. Porém, se destruirmos os campos, as cidades 
morrerão". 

Hoje, isso ocorre. Um dos exemplos é a violência que afeta os 
grandes centros urbanos. Estes incharam, devido ao êxodo rural e à 
ausência de oportunidade de trabalho. Verificamos a morte das 
cidades ocorrerem de forma terrível. No Sul de Minas, várias cidades 
sofrem a falta de política que respeite e valorize o café, produto 
fundamental para a economia mineira e a do País. São milhares e 
milhares de trabalhadores e de produtores rurais que se encontram na 
miséria. Conseqüentemente, cidades inteiras empobrecem. 

Os números apresentados pela FAEMG, por meio dos indicadores 
do agronegócio mineiro, demonstram, de forma clara e inquestionável, 
que a agricultura continua carregando o País e sendo responsável por 
grande parte do superávit conseguido nas exportações. Aliás, a 
imprensa brasileira noticia isso a todo momento. A agricultura ainda é 
o agronegócio que envolve não só os insumos necessários, a 
produção dos gêneros agrícolas, como também a sua industrialização 
e comercialização, responsável pelo maior número de empregos. 

Porém, atenho-me a alguns dados preocupantes. Possuímos uma 
informação de que este crescimento está praticamente estagnado em 
Minas Gerais. No ano de 2003, teremos crescimento de 13% em todo 
o País em relação ao valor bruto da produção agrícola, que deverá 
subir de R$136.000.000.000,00 para R$154.000.000.000,00. Por outro 
lado, em nosso Estado obteremos apenas 3% de crescimento. 

A realidade mineira não ocorre por acaso. Minas Gerais é o maior 
produtor de café, possui produção significativa de soja, de milho e de 
tantos outros produtos. Por muito tempo, foi o maior produtor de 
frango e de aves. Como um Estado com essa tradição agrícola pode 
crescer menos do que o Brasil? Isso significa andar para trás. Quem, 
na atualidade, não consegue competir fica sucateado e perde 
mercado, o que aumenta o desemprego e a miséria. É preciso ação 
concreta do Governo para buscar soluções. Os produtores realizam a 
sua parte até o limite possível. 
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O Governador Aécio Neves já iniciou isso de maneira adequada. 

Precisamos unir-nos não apenas para apoiá-lo, mas também para 
estimulá-lo a continuar nessa direção e tomar as decisões 
necessárias. 

Digo que começou da maneira correta, em primeiro lugar, com a 
nomeação do Secretário de Estado da Agricultura. Não estou jogando 
confete, nem rasgando seda, para usar uma expressão mais popular, 
estou fazendo uma constatação do óbvio: o Secretário Odelmo Leão é 
uma figura que todos os produtores rurais de Minas Gerais, que o 
acompanham ao longo das últimas décadas, sabem bem que é um 
grande batalhador pela causa das atividades agrícolas e do 
agronegócio, um produtor rural, um técnico da área rural e um político 
sério, íntegro, com uma história exemplar no Congresso Nacional. E o 
Deputado Odelmo, hoje Secretário da Agricultura, está liderando um 
processo de retomada do desenvolvimento da agricultura mineira, 
mas corre o risco de ser um Dom Quixote lutando contra os moinhos 
se o deixarmos sozinho nessa empreitada. Formou uma equipe 
brilhante, com pessoas que reúnem também a experiência técnica, 
como nosso querido Presidente da EMATER, o Presidente da 
RURALMINAS, o Presidente da EPAMIG, homens que passaram por 
esta Casa, com relevantes serviços prestados ao nosso povo. 

Porém faço questão de relembrar um grande mineiro, talvez o maior 
Ministro da Agricultura que já tivemos, que foi um Secretário da 
Agricultura, que, tanto quanto Odelmo, lutou muito e que, infelizmente, 
para ele e para nós, produtores rurais, acabou tendo uma gestão pífia, 
com todo o respeito a sua figura e destacando seu empenho. Refiro-
me ao querido e grande Ministro Alysson Paulinelli. 

Por que isso ocorre? Porque a agricultura não pode mais ser 
entendida como uma Pasta isolada, cujos pleitos são tidos como dos 
produtores rurais, para se beneficiarem de alguma ação do Governo. 
A agricultura tem que ser compreendida como um instrumento de 
desenvolvimento de Minas Gerais. É preciso despertar nossas 
autoridades econômicas, é preciso acabar com a insensibilidade de 
alguns economistas e burocratas do Governo, que enxergam a 
agricultura como coisa de produtor rural e que têm a mania de achar 
que fazendeiro é uma casta de privilegiados. A verdade é que, hoje, 
ser produtor rural ou fazendeiro é sinônimo de estar quebrado ou à 
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beira da falência. Sou produtor rural. Confesso, e não tenho 
constrangimento em fazer isso, que, se hoje não tivesse a condição 
de estar aqui representando o povo de Minas Gerais e recebendo um 
salário para isso, provavelmente já estaria a ponto de fechar minha 
pequena propriedade rural, porque o que colhi de café, neste ano, não 
pagará as despesas que tive. E aqueles que têm que viver da 
produção de café, arroz, milho, feijão e leite e manter seus 
empregados e suas famílias? Estão sendo levados à miséria, trazendo 
problemas para os grandes centros, engrossando a periferia das 
cidades. E alguns saem de vez da atividade rural e depois voltam a 
engrossar a fileira dos sem-terra, porque acabam sendo expulsos das 
cidades, pela ausência de emprego e de vida digna. A grande maioria 
dos sem-terra que estão em situação de desespero ou foram 
pequenos produtores rurais ou são filhos de pequenos produtores 
rurais; têm uma história ligada à agricultura. Portanto, é preciso reagir. 

Dizia que o Governador iniciou da maneira certa porque os dados 
que a FAEMG nos traz em relação ao problema da tributação na 
cadeia produtiva do agronegócio são produto de um trabalho de 
iniciativa do Governador Aécio Neves, que, por intermédio do 
Secretário Odelmo Leão, fez publicar uma portaria criando um grupo 
de trabalho envolvendo todos os órgãos do sistema operacional da 
agricultura, para fazer um diagnóstico da situação. E o diagnóstico, 
como disse, não é surpresa para mim, mas é preciso divulgar para 
todo o povo mineiro, conclamar esta Casa, para que tenhamos uma 
atitude concreta diante disso. 

Sr. Presidente, veja um produto que é essencial na cadeia produtiva 
do agronegócio: o óleo "diesel". Vejam que ele não está ligado apenas 
à cadeia produtiva do agronegócio; todo o sistema de produção 
mineiro depende desse insumo. Em Minas Gerais, paga-se 18% de 
ICMS sobre o óleo "diesel". 

No Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, nos Estados 
que estão em volta de Minas Gerais, paga-se 12%. Além de onerar a 
nossa produção, temos a inviabilidade de centenas de empresários 
desse setor que fecham seus postos de gasolina. Há caminhões 
trafegando pelo Estado com tanques adicionais, infringindo inclusive a 
legislação de segurança do trânsito, para não ter que abastecer em 
Minas Gerais. 
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Como fica o produtor que vive aqui e gasta esse insumo na 

irrigação? Em Minas Gerais paga-se 18% de ICMS da energia elétrica 
para a irrigação. No entanto na Bahia, no Tocantins, em São Paulo 
essa energia elétrica é isenta. O nosso Estado, que é a caixa de água 
do País, é o que menos irriga, porque aqui é mais caro. 

Podem dizer que se trata do produtor rural reclamando. Não, se não 
acordarmos para essa situação em que as cidades já estão em estado 
caótico e são invadidas por pessoas em desespero à procura de 
emprego, haverá o caos absoluto. 

O apoio que fazemos não é apenas em nome do produtor rural, mas 
também do desenvolvimento de Minas Gerais. A agricultura, que tem 
sustentado o superávit no País, precisa ser tratada com políticas 
agrícolas. Não adianta assentar novamente o sem-terra e continuar ali 
sem apoio para que o seu produto seja valorizado. 

O pequeno produtor está sendo expulso da sua propriedade por falta 
de condição de ganhar salário mínimo. Quando contabiliza o que 
vendeu no final do mês de leite ou outro produto e o que teve que 
gastar para produzir, vê que teve prejuízo. 

O Governador dá demonstração seriíssima de preocupação com a 
agricultura, não só nomeando pessoas competentes, mas também 
colocando a sua equipe para fazer o diagnóstico. Qual será o próximo 
passo? Se esse diagnóstico for para a gaveta, veremos o 
agravamento do problema. O Secretário Odelmo resolve esse 
problema sozinho? Acredito que não. Temos que nos unir. 

Primeiro, sensibilizar o Secretário de Planejamento e Gestão e toda 
a equipe de Governo para que haja orçamento mais digno para a 
Secretaria de Agricultura. Das Secretarias que atuam na área de 
produção, a de Agricultura é a que tem o menor orçamento. É preciso 
que a Secretaria de Agricultura tenha orçamento adequado. 

A Secretaria da Fazenda tem que se sensibilizar com essa situação. 
Não há cabimento pagar mais imposto sobre o óleo "diesel" aqui. Aí 
podem dizer que virá reforma tributária que nivelará o ICMS. Não, o 
que está sendo discutido é uma legislação que deixa para a legislação 
complementar a regulamentação das alíquotas etc. Isso pode demorar 
mais de um ano. E até lá? 

Se ficarmos esperando, a agricultura mineira pode não sobreviver. 
Os suinocultores já estão à beira do desespero, porque não 
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conseguem manter a sua competitividade. A avicultura também 
vive momento difícil. Salva-se a produção de soja e de milho, que, 
dada a realidade internacional e o preço dolarizado dos 
"commodities", tem vivido momento de boa remuneração. Essa é 
apenas parte do segmento. 

É hora de parar de entender que a agricultura interessa apenas ao 
produtor rural, que hoje é mero roceiro, assalariado. A agricultura tem 
que interessar a todo o povo mineiro. Os tecnocratas e os burocratas 
da Fazenda, do Planejamento e de outras áreas têm que largar a sua 
insensibilidade e compreender que a agricultura gera emprego. 

O produtor rural deve ser tratado com política agrícola que o 
estimule a produzir e que não o penalize, como vem ocorrendo. Muito 
obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, na manhã de hoje, 

tivemos o prazer de receber uma delegação da FAEMG no gabinete 
do Presidente, com a presença dos Deputados Luiz Fernando Faria, 
Paulo Piau, Luiz Humberto Carneiro e Doutor Viana, oportunidade em 
que recebemos daquela entidade documento oficial, solicitando desta 
Casa instalação de uma Comissão Especial pró-cafeicultura. É muito 
oportuno este momento, tendo em vista o fato de a cafeicultura estar 
vivendo crise realmente difícil e Minas Gerais ser considerado um dos 
maiores produtores do País, responsável por 51% da produção 
nacional. 

Quero registrar nosso reconhecimento da necessidade de se 
viabilizar a criação dessa Comissão Especial e cumprimentar os 
Deputados Paulo Piau, Luiz Fernando Faria, Luiz Humberto Carneiro 
e Doutor Viana, que estão sempre envolvidos nas questões ligadas à 
cafeicultura, tão importantes para todos nós. Com certeza, 
brevemente, teremos uma Comissão Especial para discutir assuntos 
pertinentes à cafeicultura. 

Faço questão de fazer este registro, entendendo ser matéria 
pertinente, oportuna e, diga-se de passagem, muito solene, tendo em 
vista a manifestação que o Deputado Domingos Sávio acaba de fazer 
sobre a FAEMG. Vejo que esta Assembléia tem dado atenção a todos 
os setores da economia do Estado, particularmente à cafeicultura. 
Muito obrigado. 
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O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, peço o 

encerramento da reunião, porque não há quórum para a continuação 
dos trabalhos. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 26, às 9 e às 20 horas, nos 
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária 
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A 
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se 
a reunião. 

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA INDICAÇÃO DOS TITULARES DA RURALMINAS E DE 

OUTROS ÓRGÃOS, EM 5/6/2003 
Às 1 Oh15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Jayro Lessa, Dalmo Ribeiro ?ilva, lvair Nogueira, Luiz Humberto 
Carneiro, Paulo Piau e Durval Angelo (substituindo este ao Deputado 
Padre João, por indicação da Liderança do PT), membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Zé Maia. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado lvair Nogueira, 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 arguição pública do Sr. Eduardo Gustavo Farnesi 
Brandão, titular da Fundação Rural Mineira - RURALMINAS - e, se 
possível, apreciar o parecer. Registra-se a presença dos Srs. José 
Elias da Cunha, Diretor de Projeto da RURALMINAS e José Eustáquio 
Gonçalves Lima, Chefe de Gabinete da RURALMINAS, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra 
ao Sr. Eduardo Gustavo Farnesi Brandão, para que faça uma 
explanação sobre suas experiências acadêmicas. Logo após, a 
Presidência passa a palavra ao Deputado lvair Nogueira para que 
proceda à argüição do candidato. Também fazem uso da palavra os 
Deputados Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva, Durval Ângelo, Luiz 
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Humberto e Zé Maia. Encerrada a argüição, o Presidente 
suspende a reunião por alguns instantes para a retirada dos 
convidados. Reabertos os trabalhos, a Presidência passa a palavra ao 
relator, Deputado lvair Nogueira, que conclue pela aprovação da 
indicação do Sr. Eduardo Gustavo Farnese Brandão para Presidente 
da RURALMINAS. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. O Presidente suspende a reunião para que seja feita a 
lavratura da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a 
Presidência dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, e encerra os trabalhos da comissão. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 2003 . 
• Jayro Lessa, Presidente - lvair Nogueira - Paulo Piau - Durval 
Angelo - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Humberto Carneiro. 

ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 11/6/2003 
As 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Gil Pereira, lrani Barbosa e Ricardo Duarte 
(substituindo este ao Deputado Chico Simões, por indicação da 
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara 
aberta a reunião e a suspende até às 12 horas para que os membros 
da Comissão possam participar da solenidad~ de instalação da 
Ouvidoria Parlamentar e das Comissões de Etica e Participação 
Popular e do lançamento do pregão eletrônico. Reabertos os 
trabalhos, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Jayro Lessa, a Presidência 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. Hermes Ricardo Matias de 
Paula, Secretário Executivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação, e Fuad Noman, Secretário de Estado da Fazenda, 
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 5/6/2003. O Presidente 
acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o 

.____ ___ o ___ _____, 
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relator citado a seguir: Projeto de Lei n°46/2003, no 1 o turno 
(Deputado lrani Barbosa). 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, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 1 o turno, do 
Projeto de Lei Complementar n° 6/2003 (relator: Deputado Gil 
Pereira); da Emenda no 2, apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei 
no 33/2003 (relator: Deputado Chico Simões), e do Projeto de Lei no 
245/2003 com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e com a Emenda no 3, da Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte (relator: Deputado Jayro Lessa) e pela 
rejeição do Projeto de Lei n° 93/2003 (relator: Deputado Gil Pereira). 
Na fase de votação do parecer do relator, Deputado Sebatião 
Helvécio, que conclui pela aprovação do Projeto de Resolução no 
687/2003, em turno único, na forma do Substitutivo n°1 foi rejeitado 
requerimento do Deputado Jayro Lessa em que solicita o adiamento 
da votação. Logo após, é aprovado o parecer do relator, com votos 
contrários dos Deputados Jayro Lessa e lrani Barbosa. 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 Dinis Pinheiro, em que solicita a realização 
de reunião conjunta da Comissão com a Comissão de Administração 
Pública, para apreciarem o Projeto de Lei n° 724/2003, do Tribunal de 
Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira - José Henrique - lrani 

Barbosa - Chico Simões - Jayro Lessa. 
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 11/6/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Cecília Ferramenta e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Zé Maia, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada 
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Cecília Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados, em turno único, os Requerimentos nos 
753, 776, 794 a 798, 809 a 811/2003. 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 Chico Simões, em que soliCita seja formulado pedido de 
informações ao Subsecretário de Assuntos Municipais da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, sobre o plano de 
reorganização e revitalização das agências do PSIU e os programas a 
serem implementados naquele órgão, na região de Coronel Fabriciano 
e em todo o 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, 25 de junho de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - José Henrique - Cecília 

Ferramenta. 
ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

, PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 12/6/2003 
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

André Ouintão, Gustavo Valadares e Leonardo Quintão, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Laudelino Augusto e Padre João. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo 
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina à discussão e votação 
de proposições da Comissão e discorre sobre a Resolução no 5.212, 
de 9/5/2003, que criou a Comissão, e sobre a condução dos trabalhos. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
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trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2003. 

lllt 

André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - João Bittar - Mauro 
Lobo. 

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS, EM 18/6/2003 

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Durval Ângelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos 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 da Deputada Marília Campos, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar 
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: fax da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de 
Minas, em que encaminha denúncia contra policiais militares, 
florestais e IEF, que atacaram as famílias acampadas, agredindo 
vários camponeses e intimidando a todos nos Acampamentos Jardim 
Esperança da Fazenda Paranaense e Gabriel Pimenta; carta do Sr. 
Antônio Sérgio Souto Bernardo, detento da cadeia pública de 
Peçanha, pedindo ajuda da Comissão no seu processo criminal; 
telegrama do Sr. João Paulo Cunha, Presidente da Câmara dos 
Deputados, publicado no "Diário do Legislativo" de 14/6/2003; e 
convite aos membros da Comissão formulado pela Secretaria de 
Estado de Defesa Social para a apresentação do Centro de Apuração 
de Crimes contra policiais e autoridades, no dia 13/6/2003, no Salão 
Nobre dessa Secretaria. 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 Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 259/2003. 
Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições da Comi~são. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval 
Ângelo (4) em que solicita seja encaminhado ofício à Corregedoria de 
Polícia Civil, solicitando a manutenção da prisão preventiva do policial 
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José Geraldo da Silva, conhecido como Bil ou Dote, da Delegacia 
de Crimes contra o Patrimônio; seja encaminhado ofício à Ouvidoria 
de Polícia do Estado, solicitando o envio de cópia do último relatório 
sobre desvio de conduta de policiais; seja realizada reunião conjunta 
desta Comissão com a Comissão de Segurança Pública, para debater 
o possível envolvimento de policiais civis e militares, na rede de tráfico 
de drogas no hipercentro de Belo Horizonte e no desaparecimento de 
mulheres na Região Metropolitana de Belo Horizonte; seja 
encaminhada solicitação ao Prefeito Municipal de lpatinga para que a 
Prefeitura local instale um serviço de cadastramento das famílias que 
foram vítimas do Massacre de lpatinga, ocorrido na década de 60 
solicita, ainda, que a audiência pública aprovada a requerimento dos 
Deputados Roberto Carvalho e Cecília Ferramenta, para debater a 
situação dessas famílias seja realizada no Município de lpatinga, com 
a presença do Sr. Nilmário Miranda, Secretário Nacional de Direitos 
Humanos, e que, no dia da realização da reunião, os membros dessa 
Comissão, os Deputados e as autoridades locais visitem os principais 
locais do conflito para prestar homenagens póstumas aos que 
perderam a vida; Marília Campos (2) em que solicita seja criado um 
grupo de trabalho com o objetivo de acompanhar as políticas públicas 
de gênero, especialmente no tocante à violência contra a mulher; seja 
editada uma cartilha sobre políticas de gênero; Mauro Lobo em que 
pede seja enviado ofício ao Secretário de Defesa Social, solicitando 
novas diligências para apurar a morte da Conselheira Tutelar 
Jacqueline Patrícia Vieira Rocha e de José Ricardo Costa ocorrida em 
14/2/2003, em ltamarandiba; Roberto Ramos em que solicita ao 
Secretário de Estado de Defesa Social informações a respeito do 
instrumento legal que oficializou a doação de um terreno com área de 
40.000 m2, onde o Governo do Estado está construindo a 
Penitenciária de Santa Luzia. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Mauro Lobo - Célio 

Moreira - Roberto Carvalho. 
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

'-----0------' 



FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 
18/6/2003 

111} 

Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Gil Pereira, lrani Barbosa 
e José Henrique, membros da supracitada Comissão. Está presente, 
também, a Deputada Ana Maria. 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. lldeu José Gabriel de Andrade, 
Gerente-Geral da Agência Gutierrez da CEF; Maria Coeli Simões 
Pires, Presidente do IPSEMG, publicados no "Diário do Legislativo" do 
dia 12/6/2003, e Fuad Noman, Secretário da Fazenda, publicado no 
"Diário do Legislativo" do dia 14/6/2003. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 222 e 136/2003, no 1 o 
turno (relator: Deputado Ermano Batista); Projeto de Lei no 174/2003, 
no 1 o turno (relator: Deputado Gil Pereira) e Projeto de Lei no 
723/2003, em turno único, (relator: Deputado Sebastião Helvécio). 
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, são aprovados, cada um por sua 
vez, os pareceres pela aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 
25/2003 com a Emenda no 1 (relator: Deputado Chico Simões), e 
119/2003 na forma do Substitutivo n° 1 I da Comissão de Constituição 
e Justiça (relator: Deputado lrani Barbosa). O Projeto de Lei no 
46/2003 é redistribuído ao Deputado José Henrique, que solicita prazo 
regimental para emissão de seu parecer. Na fase de discussão do 
parecer do relator, Deputado José Henrique, que conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei no 304/2003 com a Subemenda no 1 à 
Emenda n° 1 , ficando prejudicada a Emenda no 1 , o Presidente defere 
o pedido de vista do Deputado lrani Barbosa. Passa-se a Presidência 
ao Deputado Jayro Lessa. Na fase de discussão do parecer do relator, 
Deputado Gil Pereira, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei no 
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513/2003 na forma do Substitutivo n° 1, no 1 o turno, o Presidente 
defere o pedido de vista do Deputado Chico Simões. Retoma-se a 
Presidência ao Deputado Ermano Batista. Passa-se à 3_a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento da Deputada Ana Maria em que solicita seja realizada 
reunião conjunta com a Comissão de Política Agropecuária para 
estudar a redução da carga tributária nas operações com energia 
elétrica, destinadas às atividades de irrigação desenvolvidas por 
produtores rurais no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Ana Maria - José Henrique - Chico 

Simões - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio. 
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 18/6/2003 
Às 1 O horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Vanessa Lucas e Maria Tereza Lara e o Deputado Antônio Júlio, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Alberto Bejani, Dalmo Ribeiro Silva e Weliton Prado. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Vanessa Lucas, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de 
ofício do Sr. Adelson Fernandes da Silva, publicada no "Diário do 
Legislativo", de 14/6/2003. A Presidente acusa o recebimento das 
seguintes proposições, em 1 o turno, para as quais foram designados 
os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 101/2003 (Deputada 
Maria Tereza Lara); 477/2003 (Deputado Antônio Júlio) e 679/2003 
(Deputado Dimas Fabiano). 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 Requerimento no 841/2003. Passa-se à 3a 
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Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Júlio, em 
que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão com a 
finalidade de se discutir o Projeto de Lei n° 721/2003, que trata da 
reforma tributária do Estado; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja 
formulado apelo ao Presidente da Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL -, com vistas a que determine às 
prestadoras de telefonia fixa e móvel seja dada ampla publicidade aos 
preços e tarifas praticados para cada minuto de ligação e aos horários 
nos quais ocorrem reduções; e Maria Tereza Lara e Leonardo 
Quintão, em que solicitam seja formulado apelo ao Presidente da 
Caixa Econômica Federal com o objetivo de se alterarem os contratos 
dessa instuição firmados com os mutuários. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Dimas Fabiano - Maria Tereza Lara -

Vanessa Lucas. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SAÚDE, EM 18/6/2003 
Às 14h30min, . comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Fahim Sawan, Leonardo Ouintão e Neider Moreira, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Carlos Pimenta e Ana Maria. Havendo número regimental, o Deputado 
Fahim Sawan, no exercício da Presidência, 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 obter informações 
sobre o trabalho desenvolvido pela Frente Parlamentar de Saúde na 
Câmara dos Deputados. 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 discussão e 
votação, é aprovado em redação final o Projeto de Lei no 214/2003. A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir o Deputado Federal 
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José Rafael Guerra Pinto Coelho, Presidente do Conselho 
Consultivo da Frente Parlamentar de Saúde, o qual é convidado a 
tomar assento à mesa. O Deputado Fahim Sawam, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, faz as suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça sua 
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença do convidado e dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Neider Moreira - Doutor 

Viana. 
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO, 

EM 18/6/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Maria Olívia, Djalma Diniz, Doutor Ronaldo e Laudelino Augusto, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e a votar 
pareceres sobre proposições em fase de redação final. O Presidente 
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais 
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°S 231, 240, 
246, 255, 283, 353, 357 e 364/2003 (relator: Deputado Doutor 
Ronaldo); e 396, 427, 436, 468, 471, 487, e 572/2003 (relator: Djalma 
Diniz). 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, cada um por sua 
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 231, 240, 
246, 255, 283, 353, 357 e 364/2003 (relator: Deputado Doutor 
Ronaldo); e 396, 427, 436, 468, 471, 487 e 572/2003 (relator: 
Deputado Djalma Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
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lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Doutor Ronaldo. 
ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 18/6/2003 
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Elmiro Nascimento, Gilberto Abramo e Biel Rocha, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício 
do Sr. Celso Martins Pereira, Chefe de Gabinete da Prefeitura de 
Divisa Alegre, em que tece comentários sobre o atendimento ao 
turista em Minas Gerais; ficha de pesquisa do mapeamento do 
artesanato mineiro encaminhada pelas Prefeituras de Pirapetinga, 
Botelhos, Nazareno, Carmo de Minas e Canápolis; ofícios das Sras. 
Alice Beatriz Pereira Soares, Diretora de Infra-Estrutura e 
Monitoramento da FEAM, em que presta informações solicitadas pela 
Comissão, com base em requerimento do Deputado Leonídio Bouças, 
acerca de denúncias apresentadas sobre a possibilidade de 
destruição do patrimônio ambiental do Município de Coronel 
Fabriciano; Tânia Machado, Presidente do Instituto Centro CAPE, em 
que agradece o empenho desta Casa, por intermédio da Comissão de 
Turismo, pela intercessão junto às Prefeituras para o preenchimento 
da ficha de pesquisa do mapeamento do artesanato mineiro. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 
305/2003, no 1° turno (relator: Deputado Elmiro Nascimento); Projeto 
de Lei no 512/2003, no 1 o turno (relator: Deputado Leonídio Bouças). 
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos nos 800, 801, 851, 862 e 870/2003. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 2003. 
José Henrique, Presidente - Elmiro Nascimento - Biel Rocha -

Leonídio Bouças. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SAÚDE, EM 25/6/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Doutor Viana e Neider Moreira, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Paulo Piau. 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 a 
parceria público-privado, conhecida pela sigla PPP, bem como a 
responsabilidade social da FIEMG na prevenção do câncer da mama. 
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 discussão e votação, são aprovados os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 357, 364 e 427/2003. A 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os seguintes 
convidados: Sr. Luiz Cláudio Thuler, representando o Ministério da 
Saúde; Thadeu Rezende Provenza, Presidente da Associação de 
Prevenção do Câncer na Mulher - ASPRECAM -; Sérgio Bicalho, 
Coordenador de Câncer de Mama da Secretaria de Estado da Saúde; 
Sra. Maria Gorete Cordeiro Neves, Superintendente de Pessoas e 
Desenvolvimento Organizacional da FIEMG; Srs. Fernando de 
Almeida Alves, Secretário Executivo do Conselho de Cidadania 
Empresarial e Voluntários das Gerais, e Gabriel de Almeida Silva 
Júnior, Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia - Regional 
MG, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência 
concede a palavra ao Deputado Paulo Piau, autor do requerimento 
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo 
após, a Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. A seguir, o Presidente registra a presença das 
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seguintes pessoas: Marisa Seoane Rio Resende, Gerente do 
Programa Voluntários das Gerais; Heli Teodomiro de Paula Freitas, 
Presidente da Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de 
Minas Gerais; Maria Rita Nascimento, Presidente do Clube da Mama 
Feliz; Márcia Fonseca, Amigos do Peito - Grupo de Apoio à Cura do 
Câncer de Mama. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - João Bittar - Neider 

Moreira - Doutor Viana. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
, CONSTITUIÇÃO N° 50/2003, EM 25/6/2003 
As 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Mauro Lobo, Célio Moreira, Durval Ângelo e Paulo Piau, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião, esclarece que 
não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião desta 
Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
e designar o relator da matéria em 1 o turno. A seguir, determina a 
distribuição das cédulas de votação aos Deputados e convida o 
Deputado Paulo Piau a atuar como escrutinador. Feita a contagem 
dos votos, os Deputados Mauro Lobo e Durval Ângelo são 
proclamados eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, 
com quatro votos cada um. O Presidente "ad hoc" empossa o Vice-
Presidente, Deputado Durval Ângelo, e passa-lhe a presidência dos 
trabalhos. O Deputado Durval Ângelo declara empossado como 
Presidente da Comissão o Deputado Mauro Lobo e retorna-lhe a 
direção dos trabalhos. O Presidente agradece a confiança nele 
depositada e designa o Deputado Célio Moreira como relator da 
matéria em 1 o turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos . 

-
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Sala das Comissões, 25 de junho de 2003. 
Mauro Lobo, Presidente - Durval Ângelo - Célio Moreira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
ANEXO AO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

TRIBUNAL DE CONTAS 
. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° /2003 

Modifica o art. 79 da Constituição Estadual, que dispõe sobre a 
nomeação de Auditores para o Tribunal de Contas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 79 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa 

a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 79 - Os Auditores do Tribunal de Contas, em número de sete, 

serão nomeados com base em concurso público de provas e títulos, 
observada a classificação, cumpridos, ainda, os seguintes requisitos: 

I - ter título de curso superior em Direito, Ciências Econômicas, 
Ciências Contábeis ou Administração Pública; 

11 - ter mais de cinco anos de exercício de função ou de efetiva 
atividade profissional que exijam os conhecimentos da formação 
mencionada no inciso anterior; 

111- ter idoneidade moral e reputação ilibada; 
IV - ter, no mínimo, trinta e, no máximo, sessenta e cinco anos de 

idade na data de inscrição no concurso.". 
Art. 2° - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Comissão Especial do Tribunal de Contas 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No /2003 
Modifica o art. 124 da Constituição Estadual, que dispõe sobre o 

Ministério Público junto do Tribunal de Contas, e acrescenta 
dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O art. 124 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 124 - O Ministério Público. do Tribunal de Justiça Militar será 

exercido por Procurador de Justiça integrante do Ministério Público 
Estadual, e o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado será 
organizado por lei complementar." . 
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Art. 2° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

passa a vigorar acrescido do seguinte artigo: 
"Art ..... - A lei complementar a que se refere o art. 124, de iniciativa 

conjunta da Procuradoria Geral de Justiça e do Tribunal de Contas do 
Estado, será encaminhada à Assembléia Legislativa no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da data de publicação desta emenda.". 

Art. 3° - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Comissão Especial do Tribunal de Contas 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No /2003 
Altera a Lei Complementar no 33, de 28 de junho de 1994, que 

dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os dispositivos a seguir enumerados da Lei Complementar 

no 33, de 28 de junho de 1994, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 13- ........................................... .. 
11 - apreciar as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos 

Municipais e pelos Presidentes de Câmaras de Vereadores, e sobre 
elas emitir parecer prévio no prazo de até cento e oitenta dias para os 
municípios que não sejam sede de capital e que tenham menos de 
200 mil habitantes."; 

"Art. 41 - Os elementos que integram a tomada ou prestação de 
contas serão fixados em instrução do Tribunal, observado o disposto 
nos arts. 53-B e 53-C desta lei."; 

"Art. 51 - ........................................ . 
§ 7° - O parecer prévio sobre contas anuais do Governador do 

Estado será encaminhado pelo Tribunal de Contas à Assembléia 
Legislativa, a fim de que esta proceda ao julgamento das contas, 
adotando-se rito procedimental específico que assegure ao 
Governador do Estado ou ao ex-Governador do Estado responsável o 
direito ao contraditório e à ampla defesa, em todas as etapas do 
processo de julgamento, na forma a ser definida no Regimento Interno 
da Assembléia Legislativa."; 

"Art. 53 - As contas anuais do Prefeito serão examinadas pelo 
Tribunal, que emitirá parecer prévio no prazo de cento e oitenta dias, 
em caso de municípios que não sejam sede de Capital e com 
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população inferior a 200 mil habitantes, e no prazo de sessenta 
dias em relação aos demais, na forma do Regimento Interno do 
Tribunal, observadas as disposições contidas nesta lei. 

§ 1 o - Emitido o parecer prévio, o Tribunal o encaminhará à Câmara 
de Vereadores, no prazo máximo de trinta dias contados da data de 
sua emissão, para que o Legislativo Municipal proceda ao julgamento 
das contas, na forma do rito estabelecido nesta lei, sem prejuízo de 
outras disposições do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, 
que , observando o rito desta lei, venham a assegurar ao responsável 
o contraditório e a ampla defesa em todas as fases de julgamento. 

§ 2° - O disposto no "caput" e no parágrafo anterior deste artigo 
também se aplica às contas do Presidente da Câmara Municipal, 
cabendo ao Tribunal emitir parecer prévio sobre elas, encaminhando 
cópia a todos os membros da Mesa Diretora para ciência ao Plenário, 
a fim de que este proceda ao julgamento das contas do ordenador de 
despesa do Poder Legislativo Municipal."; 

"Art. 53 A - As contas serão apresentadas anualmente pelo Prefeito 
e pelo Presidente da Câmara ao Tribunal no prazo máximo de 
noventa dias após o encerramento do exercício financeiro, sob pena 
de multa prevista no art. 95 desta lei, sem prejuízo de determinação 
de suspensão das cotas de Fundo de Participação dos Municípios -
FPM - a que faz jus o município inadimplente, por decisão da maioria 
absoluta dos Conselheiros com assento no Tribunal Pleno."; 

"Art. 53 B - As contas anuais consistem nos balanços gerais do 
mumcrpro e nos respectivos balancetes mensais e serão 
acompanhadas do relatório concernente à execução da lei 
orçamentária anual, elaborado pelo órgão central do sistema de 
controle interno do Poder Executivo. 

§ 1 o - Se as contas não atenderem aos requisitos legais quanto à 
sua apresentação e composição, o Tribunal comunicará o fato, de 
plano, à Câmara Municipal, para fins de direito; e se o 
descumprimento ocorrer em relação às contas do Legislativo, 
comunicará à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 
Contas para que esta dê ciência ao Plenário com vistas à 
determinação das medidas cabíveis. 

§ 2° - Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para 
pronunciamento do Tribunal ficará suspenso e voltará a fluir a partir do 
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dia seguinte ao da regularização do processo."; 

§ 3° - No exame das contas anuais do Prefeito e do Presidente da 
Câmara, sem prejuízo das demais disposições previstas nesta lei, 
aplicáveis no que couber, será observado pelo Tribunal o disposto nos 
arts. 36, 38 e 52 desta lei. 

§ 4° - Ao opinar pela rejeição das contas, o parecer prévio deverá 
discriminar valores correspondentes a cada uma das despesas 
consideradas insanáveis, com fins de orientar o julgamento das contas 
pelo Legislativo."; 

"Art. 53 C - Os elementos de despesa e de gestão econômico-
financeira, tais como notas de empenho, notas fiscais, recibos e 
demais comprovantes legais, processos licitatórios, inventário 
patrimonial e outros que integram a execução orçamentária, 
financeira, contábil e patrimonial, até mesmo prestações de contas de 
recursos financeiros de convênios celebrados entre municípios e 
órgãos estaduais, que constituam receita orçamentária, serão 
encaminhados em cópias para a Câmara Municipal na mesma data de 
entrega da prestação de contas anual a que se refere o art. 53A. 

§ 1 o - O Presidente da Câmara e ordenado r das despesas do 
Legislativo encaminhará a documentação a que se refere o "caput" 
deste artigo, no mesmo prazo, à Comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas ou denominação equivalente, sob pena de ser 
promovida sua responsabilidade penal de acordo com a legislação 
penal em vigor. 

§ 2°- A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ou 
denominação equivalente , sem prejuízo das inspeções "in loco" da 
equipe técnica do Tribunal de Contas nos órgãos dos Poderes 
Executivo e Legislativo, poderá proceder ao exame preliminar dos 
elementos de despesa que integram a prestação de contas, quantos 
aos aspectos de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, devendo obrigatoriamente encaminhar 
relatórios ao Tribunal de Contas, para fins de anexação ao parecer 
prévio, na hipótese de serem detectadas irregularidades insanáveis e 
atos que importam grave infraç~o a norma legal, dano ao erário, 
desfalque, peculato, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

§ 3° - Em nenhuma hipótese, a Câmara Municipal poderá julgar a 
prestação de contas do Prefeito ou do Presidente da Câmara, antes 

-
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da emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas, sendo nulo 
de pleno direito e de nenhuma eficácia o ato de julgamento antes da 
remessa à Câmara do parecer prévio. 

§ 4° - O parecer prévio será único sobre as contas anuais dos 
Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, sendo vedado 
o fracionamento das contas em processos administrativos diversos, e 
englobará não só as análise sobre os balanços, como também os 
demais elementos de despesa, notas de empenho, notas fiscais, 
recebidos e demais comprovantes legais, licitações, inventário 
patrimonial e outros, inclusive elementos de prestações de contas de 
recursos financeiros de convênios celebrados entre os municípios e 
órgãos estaduais, que constituam recursos orçamentários, mediante 
trabalho de apuração em inspeções "in loco" e ação integrada com os 
elementos de informação e apuração das Comissões de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas de cada Casa Legislativa Municipal. 

§ 5o - O relator do processo de prestação de contas no Tribunal 
poderá determinar a suspensão de sua tramitação, em despacho 
devidamente fundamentado, período em que não fluirá o prazo a que 
se refere o inciso li do art. 13 , até que o Tribunal receba dos órgãos 
estaduais relatório sobre as prestações de contas de convênios 
celebrados entre os municípios e os órgãos estaduais e cujo exame 
deve constar do parecer prévio a ser encaminhado à Câmara de 
Vereadores. 

Art. 53 D - Recebendo o parecer prévio do Tribunal de Contas, o 
Presidente da Câmara deverá autuar o processo, com suas páginas 
devidamente numeradas, rubricadas e carimbadas, e determinará sua 
leitura em Plenário, na primeira reunião ordinária imediatamente 
subseqüente ao da data de seu recebimento, sendo permitida 
extração de cópias por qualquer Vereador. 

§ 1 o - O processo será encaminhado à Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas ou denominação equivalente, que , 
por meio de seu Presidente ou relator determinará a juntada aos autos 
das peças de relatórios correspondentes ao exame dos elementos de 
despesa , a que se refere o § 2° do artigo anterior, caso tenham sido 
elaborados, cabendo ao relator da Comissão emitir relatório preliminar 
sobre as contas, devidamente motivado, no qual deverá constar os 
itens que considera insanáveis ou sanáveis. 
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§ 2° - Em seguida, o Presidente da Comissão ou o relator 

notificará obrigatoriamente o Prefeito ou Presidente de Câmara, por 
meio de notificação pessoal expedida com aviso de recebimento, ou, 
se não for encontrado o interessado, por meio de edital publicado no 
órgão oficial do Estado, para, querendo, pessoalmente ou por meio de 
procurador devidamente habilitado, apresentar defesa escrita , 
justificativas ou alegações, no prazo máximo de dez dias, contados do 
recebimento da notificação ou da publicação de edital no órgão oficial 
do E;stado. 

§ 3° - A notificação deverá ser instruída com cópias do parecer 
prévio, relatórios relacionados aos exames de elemento de despesa e 
relatório preliminar do relator da Comissão, sendo facultado ao 
Prefeito, Presidente de Câmara ou procurador legalmente habilitado, a 
extração de peças e o acompanhamento de todas as fases do 
julgamento. 

§ 4° - Encerrado o prazo, com ou sem apresentação de defesa 
escrita, o processo será concluso ao relator da Comissão, que emitira 
parecer final, concluindo na forma de projeto de resolução, 
devidamente motivado, pela rejeição ou aprovação das contas, não 
estando submetido a julgamento, em nenhuma hipótese, o parecer 
prévio do Tribunal de Contas. 

§ 5° - Na hipótese de concluir o relator, em seu parecer final, pela 
rejeição das contas, deverá apontar, se for o caso, o débito de valores 
de responsabilidade do ordenador da despesa, para fins de inscrição 
e cobrança de créditos não-tributários pertencentes à Fazenda Pública 
Estadual, por meio de procedimentos administrativos e judiciais 
cabíveis. 

§ 6° - Aprovado o parecer final na Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas, o projeto de resolução constante de 
sua conclusão será encaminhado diretamente ao Plenário e incluído 
em ordem do dia para discussão e votação em turno único. 

§ 7° - Ressalvadas as normas específicas previstas neste artigo, 
aplicam-se à discussão e votação do projeto de resolução, no que 
couber, as disposições relativas ao projeto de lei ordinária. 

§ 8° - Quando o projeto de resolução dispuser sobre aprovação de 
parte das contas e rejeição das demais, a votação em Plenário se 
dará por partes. 
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§ go_ Aprovado pelo Plenário, o projeto de resolução será 

encaminhado à Comissão de Redação e em seguida promulgado pelo 
Presidente da Câmara, na hipótese de contas de responsabilidade de 
Prefeito Municipal, e, no caso de julgamento das contas do próprio 
Presidente da Câmara, a promulgação será feita pelo Vice-Presidente 
ou Secretário da Mesa Diretora. 

§ 1 O - O rito previsto neste artigo aplica-se ao ordenador da despesa 
ainda que já tenha expirado seu mandato de Prefeito ou Presidente de 
Câmara. 

Art. 54 - Concluído o julgamento das contas do exercício de 
responsabilidade do Prefeito, o Presidente da Câmara enviará ao 
Tribunal, pessoalmente no protocolo da sede do Tribunal ou por meio 
de carta registrada com aviso de recebimento, no prazo de trinta dias 
contados da data do julgamento pelo Plenário, cópia autenticada da 
resolução ou decreto legislativo votado, promulgado e publicado, bem 
como das atas das sessões relativas ao julgamento das contas, 
devidamente autenticadas, contendo obrigatoriamente a relação 
nominal dos Vereadores presentes e o resultado numérico da votação. 

§ 1 o - Na hipótese de julgamento das contas do Presidente da 
Câmara, caberá ao Vice-Presidente ou ao Secretário da Mesa 
Diretora cumprir o disposto no "caput" deste artigo, e, se não o fizer, 
caberá ao Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas, ou denominação equivalente, sob pena de 
promoção da responsabilidade penal dos infratores de acordo com a 
legislação penal vigente. 

§ 2°- A Câmara Municipal terá o prazo máximo de cento e vinte dias 
para proceder ao julgamento das contas do Prefeito e do Presidente 
da Câmara, incluindo nesse prazo as providências indicadas no 
"caput" deste artigo, e, se não o fizer, o Tribunal encaminhará o 
processo ao Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça da 
Comarca, para adoção das medidas legais aplicáveis, até mesmo 
promoção da responsabilidade penal dos responsáveis. 

§ 3° - Em caso de rejeição de contas onde conste inscrição de 
débitos de valores de responsabilidade do ordenador da despesa, 
obrigatoriamente o Presidente da Câmara, ou os demais responsáveis 
mencionados nos artigos anteriores, encaminhará cópia da resolução 
e das peças do processo para o Procurador Jurídico Municipal ou 
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titular do órgão jurídico equivalente, cabendo a este promover, no 
prazo de sessenta dias contados da data do recebimento do processo, 
a execução administrativa ou judicial do crédito de natureza não 
tributária pertencente à Fazenda Pública Municipal em desfavor do 
responsável pelo débito, sob pena de ser responsabilizado 
penalmente, de acordo com a legislação penal em vigor. 

§ 4° - Obrigatoriamente deverão ser encaminhadas ao Promotor de 
Justiça da Comarca cópias das peças do processo e da resolução que 
rejeitar as contas de Prefeito ou Presidente de Câmara , e , não 
agindo o Procurador Jurídico Municipal no prazo a que se refere o 
parágrafo anterior, caberá ao representante do Ministério Público da 
Comarca , sob pena de falta grave, promover a execução judicial do 
crédito não tributário, nos termos do art. 39, § 4°, da Lei no 4.320, de 
1964, ou lei que a substitua, e observadas, no que couber, as 
disposições da Lei no 6.830, de 1980, com aplicação subsidiária do 
Código de Processo Civil; 

Art. 75- ...................................... . 
11 - remeter Certidão de Débito relacionada ao título executivo 

representado pela decisão do Tribunal ao Procurador-Geral do 
Estado, em se tratando de agente público estadual, ao Procurador 
Jurídico do município ou cargo equivalente, em se tratando de agente 
público municipal, para fins de se promover a execução judicial dos 
julgados do Tribunal, adotando as providências necessárias ao seu 
cumprimento, na hipótese dos administradores em geral e demais 
responsáveis por dinheiro, bens ou valores públicos cujas contas são 
sujeitas ao julgamento diretamente pelo Tribunal, aplicando-se a 
estes, no que couber, as disposições contidas nos arts. 36 a 50 desta 
lei. 

111 - a certidão a que se refere o inciso anterior também deverá ser 
remetida ao representante do Ministério Público da Comarca em que 
seja domiciliado o responsável, para fins de promoção da execução, 
caso o procurador jurídico não o faça, observado o disposto no§ 4° do 
art. 54 desta lei. 

§ 7° - Na hipótese de contas dos Chefes de Poderes Executivo e 
Legislativo, a que se referem os incisos I e 11 do art. 13 desta lei, 
apreciadas mediante pareceres prévios pelo Tribunal e sujeitas ao 
julgamento pela Assembléia Legislativa e Câmara de Vereadores, a 
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execução de decisão de que resulte imputação de débito com 
eficácia de título executivo far-se-á na forma em que dispuser o 
Regimento Interno da Assembléia, em se tratando de Governador, e 
na forma dos §§ 3° e 4° do art. 54 desta lei, em se tratando de Prefeito 
ou Presidente de Câmara.". 

Art. 2° - Ficam revogados os arts. 22 a 24 da Lei Complementar n° 
33, de 28 de junho de 1994, cabendo a lei complementar definir 
criação e atribuições do Ministério Público do Tribunal de Contas. 

Art. 3° - Fica acrescido o seguinte art. 1 08 às Disposições Gerais e 
Transitórias da Lei Complementar no 33, de 28 de junho de 1994, 
renumerando-se os demais: 

"Art. 1 08 - Os processos relacionados aos registros dos atos de 
concessão de aposentadoria, reforma e pensão de servidores da 
administração direta e indireta dos Poderes do Estado e dos 
municípios pendentes de conclusão na data de publicação desta lei 
deverão ser devolvidos imediatamente, em diligência, aos respectivos 
órgãos públicos de origem, devendo os processos ser objeto de nova 
instrução de acordo com as novas disposições normativas 
estabelecidas pelo Tribunal de Contas.". 

Art. 4° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Comissão Especial do Tribunal de Contas 
Mensagem a Ser Enviada a Parlamentares Mineiros no Congresso 

Nacional e aos Presidentes do Senado e da Câmara Federal 
Senhor parlamentar: 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais instaurou, em 

março do presente ano, uma Comissão Especial com o objetivo de 
promover um amplo estudo sobre a atuação do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais. 

Após 90 dias de trabalho, a Comissão apresentou diversas 
sugestões, que, em seu entendimento, contribuiriam para melhor 
desempenho do Tribunal de Contas de nosso Estado. 

Uma das conclusões a que chegamos diz respeito ao critério de 
indicação para o cargo de Conselheiro e o prazo de mandato deste. 
No que se refere à indicação para Conselheiro, a Constituição 
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Estadual acompanha a Carta Federal, sendo impossível sustentar, 
à luz do ordenamento vigente, alteração no método de indicação 
polftica do Conselheiro pela Assembléia Legislativa ou pelo 
Governador do Estado. Trata-se, entretanto, de um tema que merece 
melhor discussão em nível federal, já que a composição 
exclusivamente política do Tribunal de Contas acaba por 
comprometer, muitas vezes, seu caráter, que deveria ser 
essencialmente técnico. De acordo com a carta de princípios da 
Organização Internacional de Entidades de Fiscalização Superior -
INTOSAI -, entidade internacional que congrega Tribunais de Contas 
de diversos países, a principal característica das entidades de 
fiscalização superior deve ser a independência. Em diversos Tribunais 
de Contas de países europeus, o prazo de mandato de Conselheiros é 
limitado - na Itália, por exemplo, é de 9 anos -, e existem critérios que 
evitam que parlamentares com mandato assumam o posto de 
Conselheiro - na Espanha, por exemplo. 

Assim, esta Comissão Especial concluiu pela necessidade de 
revisão dos métodos de indicação de Conselheiros e pela modificação 
do imperativo de vitaliciedade do cargo, limitando o prazo de mandato 
a oito anos. Também entendeu que, para maior equilíbrio, legitimidade 
e isenção da Assembléia Legislativa no processo de escolha dos 
Conselheiros, o parlamentar no exercício de suas funções não poderá 
disputar a vaga para Conselheiro. 

Considerando a relevância desse tema para o desenvolvimento do 
País, solicitamos que V. Exa. inclua em sua agenda política a 
discussão dessa matéria, de modo a conseguirmos que nossos 
Tribunais de Contas cumpram com independência sua função 
constitucional de controlar a utilização do dinheiro público. 

Atenciosamente, 
Comissão Especial do Tribunal de Contas. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 257/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Paulo Piau, pretende seja 

declarado de utilidade pública o Centro Espírita Camilo Rodrigues 
Chaves, com sede no Município de Viçosa. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e lhe 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 
O Centro Espírita Camilo Rodrigues Chaves, fundado em 8/9/62, é 

uma sociedade civil, religiosa, sem fins lucrativos, que tem por 
finalidade o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita como 
religião, filosofia e ciência, nos moldes da codificação de Allan Kardec; 
a evangelização da criança e do jovem; a prática da caridade como 
dever social e princípio de moral cristã, por meio da assistência às 
famílias carentes. 

O seu trabalho de assistência social dá ênfase à distribuição de 
roupas e calçados, cestas básicas, utensílios domésticos e enxovais 
para gestantes. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 257/2003 

com a Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2003. 
Ana Maria, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 594/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei no 594/2003, do Deputado Sebastião Navarro 

Vieira, propõe seja declarado de utilidade pública o Centro Espírita 
Luz e Esperança - Lar Criança Feliz, com sede no Município de Poços 
de Caldas. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada para exame preliminar à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, apresentando-lhe 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 mencionada no relatório presta relevantes serviços à 

comunidade. Tem entre seus objetivos prestar assistência à família, à 
gestante, ao adolescente e ao idoso, priorizando os de baixa renda, e 
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combater a fome e a pobreza, fornecendo às pessoas 
necessitadas gêneros alimentícios, roupas, medicamentos, 
assistência médica e odontológica. 

A formação e valorização do espírito comunitário e o 
desenvolvimento de programas de educação moral e cívica à luz dos 
ensinamentos postulados pela doutrina espírita e cristã é, também, 
uma das metas a serem alcançadas. 

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

594/2003 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 653/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 653/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 

visa declarar de utilidade pública o Clube Social Pedro Leopoldo, com 
sede nesse município. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta 
Comissão para deliberação conclusiva, de acordo com o que 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Clube Social Pedro Leopoldo é uma sociedade civil com 

personalidade jurídica, fundada em 12/3/57. Seu propósito primordial 
é difundir a prática esportiva entre seus associados. 

Para o melhor desempenho de sua função, promove intercâmbio 
social e esportivo com instituições congêneres. Além disso, tornou-se 
um fator de integração, uma vez que efetua reuniões familiares ou 
comunitárias, oportunidade em que são cultivados o civismo e as 
tradições mineiras. 

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

653/2003. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2003. 
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Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 654/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Neider Moreira, por meio do Projeto de Lei n° 654/2003, 

pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho do Idoso da 
Região Oeste de Belo Horizonte, 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 
O Conselho do Idoso da Região Oeste de Belo Horizonte, fundado 

em 3/8/93, é uma sociedade civil sem fins lucrativos. 
Seu principal objetivo é congregar pessoas idosas, proporcionando-

lhes atividades de lazer, viagens e o acesso a eventos culturais. Por 
meio de tais iniciativas, promove o congraçamento dos seus 
associados e seu aprimoramento mental e sociocultural. 

Fica demonstrado, pois, que a entidade se tornou merecedora do 
título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

654/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 661/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

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

em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Riachinho, com sede nesse 
município. 

A Comissão de Constituição e ~ustiça examinou preliminarmente a 
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, na forma apresentada. 

Compete agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente 
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sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A mencionada entidade, conforme indica sua denominação, 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 
oferecendo-lhe diversão e lazer; em outras palavras, promovendo a 
melhoria de sua qualidade de vida. 

Nada mais justo, pois, que o poder público preste à APAE de 
Riachinho o reconhecimento pelos seus trabalhos de alta relevância 
social. 

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

661/2003. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 688/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Fábio Avelar, 

visa a declarar de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade 
de São Vicente de Paulo de Rio Espera, com sede nesse 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 
O Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo de Rio 

Espera é instituição civil sem fins lucrativos que desenvolve atividades 
de caráter assistencial. Assim, tem como objetivo promover a família e 
auxiliar os idosos, além de combater a fome e a pobreza. 

É relevante mencionar também que ela procura encaminhar pessoas 
desempregadas aos postos de trabalho nas empresas e nas 
instituições da comunidade. 

As iniciativas que a entidade empreende tornam meritório o 
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conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

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

688/2003. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2003. 
André Quintão, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 702/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em análise 

pretende declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Santa Bárbara - ACSB -, com sede no Município de Augusto de Lima. 

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 determina o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária de Santa Bárbara - ACSB -, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tem por finalidade 
precípua a saúde da família, a proteção da maternidade, da infância e 
da velhice, o que faz, principalmente, por meio da distribuição de 
medicamentos, do combate à fome e à pobreza, da integração de 
seus associados no mercado de trabalho, da habilitação e da 
reabilitação de pessoas portadoras de deficiências, da divulgação da 
cultura e do esporte e da proteção ao meio ambiente. 

Conclusão 
Pelo que foi aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

702/2003. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2003. 
Célio Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 710/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

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

propõe seja declarado de utilidade pública o Grupo de Congado 
Nossa Senhora do Rosário do Retiro, com sede no Município de 
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Paraopeba. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e cabe agora a este órgão colegiado 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro, fundado 

em 1949, possui como finalidades precípuas promover atividades 
típicas do congado, preservar e promover o folclore nacional, 
participar dos eventos religiosos e cívicos, animando-os, e divulgar e 
incentivar atividades culturais, com o propósito de integrar a 
comunidade local. 

A nosso ver, suas ações o credenciam a receber o título declaratório 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

710/2003. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2003. 
Weliton Prado, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 75/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Governador do Estado, por meio da Mensagem no 39/2003, fez 
remeter a esta Casa o Projeto de Lei no 75/2003, que visa autorizar o 
Poder Executivo a doar ao Município de Arantina o imóvel que 
especifica. 

Publicada no "Diário do Legislativo", em 27/2/2003, foi a matéria 
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para proceder ao 
seu exame preliminar quanto aos aspectos jurídico, constitucional e 
legal, conforme o estabelecido no art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em comento t.em como objeto a doação de um 

imóvel urbano constituído de terreno e benfeitorias, com área de 
372,40 m2 , no qual funciona um posto de saúde, que vem sendo 
gerenciado pelo Município de Arantina devido à descentralização dos 
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serviços de saúde. 

A doação é contrato civil que objetiva a transferência graciosa de um 
bem do patrimônio do doador para o do donatário. Quando· realizado 
entre particulares, o contrato está regulado pelos arts. 538 e seguintes 
do Código Civil Brasileiro. Em caso contrário, isto é, quando, no 
mínimo, uma das partes é o poder público, rege-se a avença por 
aquelas disposições, acrescidas pelas regras constantes em leis da 
administração pública da entidade doadora ou da donatária. 

No caso em questão, ambos os contraentes são pessoas de direito 
público e submetem-se aos preceitos da Lei Federal no 8.666, de 
21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da administração 
pública e dá outras providências; da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que 
dispõe sobre as licitações e contratos da administração centralizada e 
autárquica do Estado e dá outras providências. Também julgamos 
necessário trazer à colação o art. 18 da Carta mineira. 

Esses diplomas são unânimes em exigir a autorização legislativa 
para a celebração do contrato de doação com bens públicos. 
Entretanto, há limites para essa autorização, que é específica para a 
avença a ser realizada, indicando o bem a ser alienado e os limites a 
serem observados pelos contratantes. Há restrições de natureza 
variada para efetivação da transferência. 

Dessa forma, a legislação exige para a concessão da autorização 
que o negócio jurídico atenda ao interesse público. 

No presente caso, está claro que a transferência de domínio atende 
a esse requisito pois, sendo a unidade de saúde gerenciada pelo 
município, este, ao integrá-la ao seu patrimônio, poderá destinar 
recursos de seu orçamento para sua manutenção e reformas. 

Outra exigência estabelecida no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 
1993, é a necessidade de concorrência na modalidade de licitação 
para alienar esses bens. Entretanto, evocamos o art. 25 da mesma lei, 
que dispõe sobre as inexigibilidades de licitação, por ser inviável a 
competição. 

Ressaltamos ainda que o projeto em apreciação determina que o 
donatário não poderá dispor do imóvel como bem entender; ao 
contrário, tem de dar necessariamente a destinação prevista no art. 2°, 
e, caso tenha cessada a causa que justificou a doação, o bem deverá 
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retornar ao patrimônio do doador. Anote-se que a faculdade de 
dispor do bem é inerente ao domínio. A soma das cláusulas de 
indisponibilidades e de reversão descaracteriza a doação privada, 
inserindo-se no campo da alienação de bens públicos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 75/2003. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sel;>astião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Paulo Piau - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 150/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em apreço 
dispõe sobre a fabricação de medicamentos genéricos pela Fundação 
Ezequiel Dias - FUNED. 

A proposição é oriunda do ex-Projeto de Lei no 909/2000, 
desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo autor e 
publicado no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003. 

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

Por decisão da Presidência publicada em 1 0/4/2003, foi o Projeto de 
Lei no 300/2003 anexado à proposição em exame. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame objetiva destinar 50% do lucro líquido 

resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais à 
Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, a ser utilizado na aquisição de 
matéria-prima para a fabricação de medicamentos genéricos 
necessários às atividades de órgãos estaduais, instituições públicas, 
autarquias e outras, bem como ao atendimento a estabelecimentos 
particulares. 

A proposição estatui, outrossim, que essa destinação deverá ocorrer 
por tempo limitado, até que a atividade se torne auto-sustentável. 

A Loteria do Estado de Minas Gerais é uma autarquia vinculada à 
Secretaria de Estado da Fazenda. Trata-se, portanto, de entidade da 
administração indireta do Poder Executivo, à qual compete planejar, 
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coordenar, executar e controlar o jogo lotérico explorado pelo 
Estado. 

A FUNED, por sua vez, é uma fundação pública vinculada à 
Secretaria de Estado da Saúde, cujo objetivo operacional é realizar 
pesquisas científicas no campo da saúde, formar e aperfeiçoar 
pesquisadores e pessoal auxiliar, elaborar e fabricar produtos 
biológicos e medicamentos. 

Verifica-se, desse modo, que a propos1çao tem o intuito de 
remanejar recursos da Loteria Mineira, destinando-os para a FUNED a 
fim de que se implemente a fabricação de medicamentos genéricos. 

A matéria objeto da proposição é de competência do Estado, nos 
termos do § 1 o do art. 25 da Constituição Federal e do art. 1 O, 11, da 
Constituição mineira, que estatui que compete ao Estado organizar 
seu governo e sua administração. 

A Carta Estadual estabelece, também, que cabe à Assembléia 
Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre 
matéria da competência reservada ao Estado federado no § 1 o do art. 
25 da Constituição da República (art. 61, VIX). 

No que tange à deflagração do processo legislativo, não se trata de 
nenhuma das matérias de iniciativa privativa previstas no do art. 66 da 
Constituição do Estado. 

Observa-se, por outro lado, que a Constituição da República 
estabelece, no art. 195, 111, que a seguridade social - que compreende 
a saúde, a previdência social e a assistência social - será financiada 
com recursos provenientes da receita dos concursos de prognósticos, 
entre outros. A Lei Federal no 8.212, de 1991, que dispõe sobre a 
organização da seguridade social, com a redação dada pela Lei n° 
8.436, de 1992, estabelece, no art. 26, que constitui receita da 
seguridade social a renda líquida dos concursos de prognósticos, 
considerando-se como tais todos os concursos de sorteios de 
números, loterias e apostas. 

Entretanto, vários projetos que tramitam e tramitaram nesta Casa, 
inclusive a proposição em tela e o Projeto de Lei no 300/2003, a ela 
incorporado, têm tratado a matéria de forma completamente 
desarticulada, cada qual pretendendo destinar recursos da Loteria 
Mineira a instituições e fundos cujas finalidades são completamente 
discrepantes. 
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O Projeto de Lei no 300/2003, por exemplo, visa a destinar parte 

do lucro líquido da Loteria Mineira à Fundação Helena Antipoff (2%) e 
ao Departamento de Telecomunicações de Minas Gerais (1 %>). 

O próprio art. 4° da Lei no 6.265, de 1973, em sua atual redação, 
determina a destinação do lucro líquido da Loteria Mineira para: o 
Fundo de Assistência ao Menor - FAM - (26%); o Fundo de 
Assistência de Caráter Social e Assistência Médica - FASMED -
(22%); o Fundo de Assistência à Educação Física, Esporte 
Especializado, Futebol Amador - FAEFA - (18%); o Fundo de 
Promoção Cultural (5%); subvenção às entidades que tenham 
finalidades idênticas às dos fundos citados, que sejam legalmente 
constituídas no Estado, às entidades escolares, para seu custeio, total 
ou parcial, bem como a pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, conforme disposto anualmente pela Assembléia Legislativa 
(24%); a Fundação Hílton Rocha (2%); a Fundação Mário Pena (3%). 

Analisando-se o referido art. 4°, verifica-se que recursos que 
deveriam ser utilizados na ação social do Estado estão sendo 
destinados a fundações privadas. Ademais, a lei estabelece 
percentuais fixos para uma ou outra entidade, sem levar em conta as 
necessidades do Estado na área social. Verifica-se, assim, a 
necessidade de mudança na destinação de tais recursos, vinculando-
os à seguridade social, visando a assegurar o atendimento das reais 
prioridades de Minas Gerais. 

Ademais, chamou-nos a atenção o fato de não termos conseguido 
identificar a lei de criação do Fundo de Assistência ao Menor- FAM -, 
do Fundo de Assistência de Caráter Social e Assistência Médica -
FASMED -, do Fundo de Assistência à Educação Física, Esporte 
Especializado, Futebol Amador - FAEFA - e do Fundo de Promoção 
Cultural. Tal irregularidade, se confirmada, reveste-se de extrema 
gravidade, pois revelará a destinação de recursos públicos a fundos 
que não existem legalmente. 

No que tange às subvenções que ficariam a cargo da Assembléia 
Legislativa, verificamos que, há vários anos, não é editada nenhuma 
resolução para destinar os recursos provenientes da Loteria Mineira a 
entidades assistenciais. 

Verifica-se, assim, que a destinação do lucro líquido da Loteria 
Mineira vem sendo feita de forma totalmente desarticulada e sem 
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nenhum planejamento, o que, além de acarretar enormes 
prejuízos à sociedade, não se coaduna com os preceitos 
constitucionais e legais que disciplinam a matéria, em especial o art. 
195, 111, da Constituição Federal, e o art. 26 da Lei Federal no 8.212, 
de 1991. 

Desse modo, consideramos imprescindível adequar a legislação que 
rege a destinação do lucro líquido da Loteria Mineira às normas 
constitucionais e legais citadas, o que faremos mediante a 
apresentação de substitutivo, o qual destinará toda a renda líquida 
resultante dos concursos de prognósticos, incluindo-se todos os 
sorteios de números, loterias e apostas, para o Fundo Estadual de 
Assistência Social- FEAS -,criado pela Lei no 12.227, de 3/7/96. 

De fato, o FEAS foi instituído com os objetivos de garantir condições 
financeiras para o desenvolvimento das ações de assistência social a 
cargo do Estado e de administrar os recursos destinados a esse fim. 

Dessarte, poderão ser beneficiários do FEAS os órgãos públicos 
estaduais e municipais e as entidades responsáveis pela execução 
das ações da política estadual de assistência social. Cumpre 
consignar, ainda, que os planos de aplicação dos recursos do FEAS 
devem ser submetidos à apreciação do Conselho Estadual de 
Assistência Social - CEAS -, ao qual compete a aprovação da política 
estadual de assistência social, nos termos da Lei no 12.262, de 
23/7/96. Assim, a centralização da renda líquida da Loteria Mineira no 
FEAS é a melhor maneira de se garantir que os recursos sejam 
realmente destinados à seguridade social e atendam às reais 
necessidades do Estado de forma mais transparente e eficaz. 

Apresentamos, portanto, ao final deste parecer, o Substitutivo no 1. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 150/2003 na 
forma do seguinte Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Destina a renda líquida dos concursos de prognósticos explorados 

pela Loteria do Estado de Minas Gerais ao Fundo Estadual de 
Assistência Social- FEAS. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 4 o da Lei no 6.265, de 18 de dezembro de 1973, passa 
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a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4o - A renda líquida dos concursos de prognósticos explorados 
pela Loteria do Estado de Minas Gerais, observada a legislação 
federal, será destinada ao Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS -, criado pela Lei no 12.227, de 3 de julho de 1996. 

§ 1 o - Consideram-se concursos de prognósticos os concursos de 
sorteio de números, de loterias e de apostas. 

§ 2° - Para o efeito do disposto neste artigo, entende-se por renda 
líquida o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao 
pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com a 
administração.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor ha data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o 

art. 5o da Lei no 6.265, de 18 de dezembro de 1973, o art. 2° da Lei no 
9.475, de 23 de dezembro de 1987, e o inciso VIl do art. 4° da Lei no 
13.666, de 21 de julho de 2000. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gustavo 

Valadares- Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 175/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei no 
175/2003, que decorre do desarquivamento do Projeto de Lei no 
2.098/2002, visa a instituir o Selo de Comunicação Cidadã no âmbito 
do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 28/2/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas, cabendo a esta Comissão emitir 
parecer sobre os aspectos jurídico, constitucional e legal da matéria, 
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
o projeto em exame visa a instituir o Selo de Comunicação Cidadã, 

a ser concedido anualmente aos veículos de comunicação que se 
destacarem na promoção do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem e na defesa do meio 
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ambiente. A Comissão de Constituição e Justiça, na legislatura 
passada, emitiu parecer favorável ao Projeto de Lei no 2.098/2002, 
proposição da qual esta se originou por meio de desarq~ivamento. 
Examinados os autos do processo daquela proposição, verificamos 
que a Comissão de Constituição e Justiça a analisou com 
profundidade, adotando o entendimento mais adequado à matéria, 
salvo questões pontuais, que serão esclarecidas. Em linhas gerais, 
seguiremos o posicionamento dessa Comissão, explicitado em 
parecer sobre aquele projeto, aprovado em 9/4/2002. 

A matéria pertence ao campo de competência legislativa do Estado 
e não se inclui entre as de competência privativa do Governador do 
Estado nem de qualquer outro Poder. Compete privativamente ao 
Chefe do Executivo estadual conferir condecoração e distinção 
honoríficas, nos termos do inciso XVI I do art. 90 da Constituição do 
Estado; contudo, não lhe compete privativamente institui-las. 

O art. 5° da proposição estabelece que compete ao Poder 
Legislativo regulamentar a lei. Ora, se o título de reconhecimento de 
Comunicação Cidadã será oferecido pela Assembléia Legislativa, a 
espécie normativa adequada não é lei, mas resolução. Não obstante, 
se a condecoração for concedida pelo Estado, a espécie normativa 
adequada para instituí-la é lei ordinária, sendo da competência do 
Poder Executivo regulamentar a matéria. 

Parece-nos inadequada a adoção da palavra "selo", que é utilizada 
comumente para certificar que determinado produto ou serviço atende 
ao padrão de qualidade, jamais para indicar prêmio ou 
reconhecimento pela atuação destacada de uma pessoa ou entidade. 
Encontra-se consagrada na legislação estadual a palavra "medalha", a 
qual é conferida a pessoas ou entidades em reconhecimento à sua 
atuação. 

Indaga-se, à luz do princípio da igualdade, se é justificável instituir 
um título honorífico destinado apenas aos veículos de comunicação 
identificados como educativos e comunitários, como estabelecido na 
redação do art. 1 o do projeto, e não a todos os veículos de 
comunicação. Com base no referido princípio e considerando a 
justificação que acompanha a proposição, na qual se ressalta o papel 
da mídia na formação da opinião pública, propomos seja alterada a 
redação do mencionado dispositivo para retirar a restrição segundo a 
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qual somente os veículos de comunicação comunitários e 
educativos podem ser contemplados com o título que se pretende 
instituir. Não se ignora a manifestação da Comissão de Transporte, 
que opinou, quando da apreciação da matéria na legislatura passada, 
por se manter a restrição, alegando, notadamente, a dificuldade de se 
acompanhar a programação de todos os veículos de comunicação. 
Tal dificuldade poderá ser resolvida quando da regulamentação da 
matéria, exigindo-se, por exemplo, a inscrição dos veículos de 
comunicação interessados em obter a condecoração. Questões 
operacionais não podem constituir obstáculos à participação do maior 
número possível de interessados no processo seletivo para a 
concessão dessa condecoração. 

Os dois primeiros incisos do art. 1 o do projeto referem-se a dois 
diplomas legais; já o inciso 111 se refere a um direito difuso, a defesa 
do meio ambiente. Tendo em vista o paralelismo das formas, que 
constitui regra da técnica legislativa, propomos que não se 
mencionem os diplomas legais, mas os direitos que eles pretendem 
defender, quais sejam os direitos da criança e do adolescente e os 
direitos humanos. 

Como se trata de um ato de reconhecimento pela defesa de causas 
políticas e sociais importantes, e não de um atestado de qualidade de 
determinado produto ou serviço, não nos parece adequado fixar prazo 
de validade para a condecoração. 

Ressalte-se, ainda, que é desnecessário mencionar na lei a 
possibilidade de o veículo de comunicação poder divulgar o mérito 
amplamente, porque, de acordo com o princípio da legalidade, o 
cidadão ou a pessoa de direito privado pode fazer tudo que a lei não 
proíbe. Basta a lei omitir-se sobre qualquer vedação à divulgação do 
título para que se possa divulgá-lo. Assim, o "caput" do art. 3° do 
projeto não inova a ordem jurídica. 

O projeto institui um novo conselho, com representantes da 
sociedade civil, havendo uma sobreposição de atribuições em relação 
aos conselhos já existentes e mencionados no art. 4° da proposição. 
Propomos que esses conselhos, que são compostos por 
representantes da sociedade civil, desempenhem as atividades 
necessárias para a concessão da medalha e que o detalhamento do 
procedimento seja regulamentado. 
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Embora diga respeito ao mérito, não se pode deixar de observar 

que, nos termos do art. 2° da proposição, o critério adotado para a 
concessão do título honorífico se restringe à variável quantitativa, 
correspondente ao número de inserções. Parece-nos mais importante 
a qualidade da abordagem sobre os temas em destaque que o 
aspecto quantitativo. Não obstante, propomos dar nova redação ao 
mencionado dispositivo apenas para adequá-lo à técnica legislativa, 
deixando para a comissão responsável pela análise do mérito a 
avaliação dos critérios indicados, se é que devem constar na lei. 

Pelas razões indicadas, apresentamos o Substitutivo no 1 . 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 175/2003 na forma do seguinte 
Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Institui a Medalha de Comunicação Cidadã no âmbito do Estado de 

Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a Medalha de Comunicação Cidadã, a ser 

concedida, anualmente, aos veículos de comunicação que se 
destacarem na difusão do respeito: 

I - aos direitos da criança e do adolescente; 
11 - aos direitos humanos; 
111- ao meio ambiente. 
Art. 2° - A Medalha de Comunicação Cidadã será conferida nos 

graus ouro, prata e bronze, conforme critérios a serem estabelecidos 
na regulamentação desta lei. 

Art. 3° - Participarão da seleção dos veículos de comunicação a 
serem contemplados com a medalha instituída por esta lei os 
seguintes órgãos colegiados: 

I - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
li- Conselho Estadual dos Direitos Humanos; 
111- Conselho Estadual de Proteção ao Meio Ambiente. 
Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

noventa dias a contar de sua promulgação, ouvidos os órgãos a que 
se refere o art. 3°. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 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 No 219/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em epígrafe, 
originado do Projeto de Lei n° 2.432/2002, autoriza o Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a 
assumir a estrada que menciona. . 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 1°/3/2003, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
o projeto em exame tem por objetivo conceder autorização para que 

o DER - MG assuma o controle e a manutenção da estrada que liga 0 

Município de Piranga ao de Mariana. 
A Lei n° 11.403, de 1994, que organiza o DER - MG, ao disc~pli~ar 

as formas de cooperação dessa autarquia com os municípios, d1spoe, 
em seu art. 3°, incisos 111, VIII e X, o seguinte: 

"Art. 3° - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG: 

I- .......................................... . 
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; 
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··············································· 
X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em 

atividades de interesse comum, integradas nas respectivas 
competências;". 

À vista de tais disposições, vê-se, pois, que a legislação atual já 
prevê a cooperação do DER-MG com os municípios, seja executando 
diretamente o serviço em questão, seja prestando apoio técnico ou 
financeiro, fazendo-se necessária tão-somente a celebração de 
convênio nesse sentido. 

A propósito, cumpre dizer que o Executivo independe de autorização 
legislativa para celebrar convênio, conforme entendimento já firmado 
pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade no 165-5, por via da qual se impugnou o 
inciso XXV do art. 62 da Carta mineira, que previa a autorização 
legislativa para celebração de convênio. 

Do exposto, resulta claro que se pretende, por via legal, conceder 
autorização ao DER-MG para a prática de uma ação administrativa 
que já se inclui em seu rol de competências institucionais. Nesse 
sentido, a pretensa lei seria destituída da nota de inovação na ordem 
jurídica, circunstância que lhe retira o caráter de juridicidade. 

A possibilidade que se abre ao autor da proposição é apresentar um 
requerimento solicitando providências a órgão da administração 
pública, no caso, o DER-MG, requerimento este que será apreciado 
em caráter conclusivo pela comissão competente, consoante dispõe o 
art. 103, 111, "a", do Regimento Interno. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 219/2003. 
Sala das Comissões, 24 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° 349/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei no 349/2003, de autoria do Deputado Alberto Bejani, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 252/99, dispõe 
sobre a devolução de multas de trânsito pelo Estado de Minas Gerais. 
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Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, foi o projeto 

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 1 02, 111, "a", do 
Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, a. 
constitucionalidade e a legalidade da proposição. 

Fundamentação 

-

O projeto de lei em analise visa a obrigar o Estado a restituir aos 
contribuintes que tiveram seus recursos deferidos pela Junta. 
Administrativa de Recursos de Infrações do DETRAN - JARI - os 
valores provenientes de multa de trânsito. Prevê, ainda, que, casa 
haja deferimento dos recursos, os valores pagos deverão ser 
devolvidos no prazo máximo de 30 dias. O descumprimento desse 
prazo acarretará multa de 2%, acrescida de juros e correção 
monetária. 

A Constituição da República, em seu art. 22, inciso XI, estabelece 
que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e 
transporte. O parágrafo único do mesmo artigo determina que lei 
complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões 
especificas das matérias nele relacionadas. Em se tratando de matéria. 
relacionada com o trânsito, não existe, até o momento, nenhuma lei 
complementar autorizativa nesse sentido. Justamente por isso é que a. 
disciplina do trânsito em vias terrestres se encontra exaurida na Lei 
Federal n° 9.503, de 23/1/97, que criou o Código de Trânsito 
Brasileiro. A referida lei, em seu art. 286, § 2°, trata da matéria 
prevista na proposição, da forma seguinte: 

"Art. 286- ......................................................... . 
§ 2° - Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se 

julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância 
paga, atualizada em UFIR ou por índice legal de correção dos débitos 
fiscais". 

A mesma lei dispõe, ainda: 
"Art. 288 - Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto ( ... ) 

no prazo de trinta dias contado da publicação ou da notificação da 
decisão. 

§ 1 o - O recurso será interposto, da decisão do não-provimento, pelo 
responsável pela infração, e da decisão de provimento, pela 
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autoridade que impôs a penalidade. 

Art. 289 - O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no 
prazo de trinta dias: 

11 - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de 
trânsito estadual, municipal ou Distrito Federal, pelo CETRAN e 
CONTRADI FE, respectivamente". 

Como se vê, o Código Nacional de Trânsito já obriga os Estados a 
devolver os valores pagos pelos condutores no caso de 
improcedência da infração aplicada. 

Nesse sentido, a proposição, além de conter vício de competência, 
também não traz novidade à ordem jurídica, o que revela a sua 
inocuidade. 

Se o Estado se vem negando a devolver valores de multas julgadas 
improcedentes, o caminho para a resolução do problema não é a via 
legislativa, mas a judicial. A matéria em questão não diz respeito à 
criação de direitos e obrigações, e sim ao cumprimento forçado de 
normas já existentes. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 349/2003. 
Sala das Comissões, 24 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° 375/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei no 375/2003, 
originado do Projeto de Lei no 316/99, dispõe sobre instalações 
sanitárias para uso de passageiros em estações rodoviárias e pontos 
de parada intermunicipais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, foi o projeto 
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do 
Consumidor. 

Compete a esta Comissão, nos termos dos arts. 102, 111, "a", e 188, 
do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e 
a legalidade da matéria. 
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Fundamentação 

O projeto de lei em epígrafe torna obrigatória a construção de 
instalações sanitárias para uso gratuito de passageiros em todas as 
estações rodoviárias e pontos de parada de ônibus intermunicipais. 

O comando previsto na proposta está estreitamente relacionado com 
a prestação de serviço público de transporte intermunicipal de 
passageiros, matéria de competência administrativa do Estado, 
segundo dispõe o art. 1 O, inciso IX, da Constituição mineira. Em 
decorrência disso, evidencia-se, também, a competência legislativa 
estadual. Ademais, não há que se falar em vício de iniciativa, à luz do 
que dispõe o art. 66 da citada Constituição. 

Quanto ao conteúdo, principia-se por mencionar o parágrafo único 
do art. 175 da Constituição da República, que preceitua: 

"Art. 175- .................................. .. 
Parágrafo único - A lei disporá sobre: 

IV - a obrigação de manter serviço adequado". 
Já a Lei Federal n° 8.987, de 1995, que versa sobre concessão e 

permissão de serviços públicos, limita-se, basicamente, a reproduzir o 
citado dispositivo constitucional, ficando por conta de cada unidade 
federativa detalhar, em função das particularidades de cada serviço, 
os direitos dos respectivos usuários, de modo a garantir-lhes 
atendimento célere e de qualidade. 

É importante observar, também, a relação da matéria com as 
normas gerais de proteção e defesa do consumidor, previstas na Lei 
Federal no 8.078, de 1990 (Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor). De acordo com esta lei, "consumidor é toda pessoa 
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final"; "fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonificados, que desenvolvem atividades de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação 
de serviços". Por seu turno, "serviço é qualquer atividade fornecida no 
mercado de consumo, mediante remuneração( ... )". 

Nesse sentido, o referido Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor determina, no art. 22, que o poder público ou seus 
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delegatários "são obrigados a fornecer serviços adequados, 
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos". 

Como condição para garantir serviços públicos adequados e 
eficientes, é fundamental que o titular do serviço de transporte 
intermunicipal - no caso, o Estado - mantenha, nas paradas de ônibus 
e nas estações rodoviárias, instalações sanitárias em perfeito estado 
de funcionamento. Trata-se, até mesmo, de uma questão de saúde 
pública. 

Além do mais, é a lei o veículo normativo por excelência, que pode 
criar esse direito para os consumidores do serviço de transporte 
coletivo ou, por outro ângulo, impor a correlata obrigação ao poder 
público. Afinal de contas, não pode a administração pública agir se 
não houver uma previsão legal que dê fundamento às suas iniciativas. 

Finalmente, despesas possivelmente ocasionadas pela 
implementação da medida prevista no projeto poderão ser custeadas 
por meio de dotação orçamentária prevista na legislação do ano em 
curso e, se for o caso, dos anos vindouros; ou, então, por meio de 
reajuste do valor das tarifas do transporte coletivo, desde que 
analisados os aspectos de economicidade da medida e considerado o 
princípio da modicidade. Neste último caso, não se terá como escapar 
da recomposição da equação econômico-financeira dos contratos de 
permissão do serviço de transporte coletivo, tal como assegurado no 
inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e, ainda, nos 
dispositivos da Lei Federal n° 8.666, de 1993, e da Lei Federal no 
8.987, de 1995. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 375/2003. 
Sala das Comissões, 24 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° 376/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe 
regulamenta disposições da Constituição Estadual referentes à 
probidade na atividade pública. 
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A propos1çao é oriunda do ex-Projeto de Lei no 828/2000, 

desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo autor e 
publicado em 27/3/2003. Vem agora a esta Comissão para receber 
parecer quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. ' 

Fundamentação 
O projeto em exame tem por objetivo instituir normas com o objetivo 

de garantir a probidade na administração pública. Em síntese, estatui 
regras que criam obrigações tanto para o Estado quanto para os 
municípios. Estabelece de maneira detalhada critérios para a 
declaração pública de bens das autoridades estaduais e municipais 
que especifica. Determina que, em razão de denúncia sobre atos de 
improbidade por ele previstos, cumprirá à Assembléia Legislativa 
apurar os fatos e promover as ações judiciais e administrativas 
cabíveis, assegurando até mesmo ressarcimento imediato. Cria urn 
delito de improbidade administrativa inafiançável e com pena de 
detenção proporcional à lesão do bem público e ao grau de 
responsabilidade exigido pela função. Além da referida pena, sujeita o 
agente que tiver cometido atos de improbidade a outras sanções, 
como o impedimento de exercitar "direito público" ou exercer cargo, 
mandato, emprego, missão ou qualquer outra atividade estatal. 
Dispõe, ainda, que, em caso de "inação" da Câmara Municipal 
competente em relação a indício ou manifesto ato de improbidade na 
gestão pública ou a descumprimento da lei, a Assembléia Legislativa 
"avocará" a si a apuração do fato e promoverá as medidas cabíveis. 
Por derradeiro, determina que "para registro, matrícula, inscrição ou 
ato similar de bens móveis e imóveis, solicitado junto a cartório, órgão 
de controle ou cadastramento, por ex-titular de função prevista no art. 
3° desta lei ou por pessoa jurídica que ele integre, será exigida a 
certidão de declaração de bens ... ". 

Antes que adentremos o exame da proposição, é necessário tecer 
algumas considerações acerca da probidade administrativa. Vejamos: 
o art. 37, § 4°, da Constituição da República, determina que "os atos 
de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível". Com o intuito de regulamentar o 
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citado artigo, editou-se a Lei Federal no 8.429, de 1992, conhecida 
vulgarmente por "Lei do Colarinho Branco", a qual dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função na administração pública direta, indireta ou fundacional de 
qualquer Poder da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
municípios e de Território, de empresa incorporada ao patrimônio 
público ou à entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita 
anual. Define agente público como todo aquele que exerça, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas 
anteriormente. A lei determina que, ocorrendo lesão ao patrimônio 
público por ação ou omissão, dolosa, do agente ou de terceiro, dar-se-
á o integral ressarcimento do dano. Não faz sentido explicitarmos todo 
o conteúdo da referida lei, mas ainda é necessário dizer que ela 
tipifica e estabelece sanções aos atos de improbidade administrativa 
que importam enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário e 
que atentam contra os princípios da administração pública. Por fim, a 
lei estabelece a obrigatoriedade de declaração de bens de agente 
público e disciplina o procedimento administrativo e o processo judicial 
nos casos de improbidade administrativa. Cumpre salientar que, 
segundo a lei, o Ministério Público é o órgão competente para propor 
as ações de improbidade administrativa, podendo qualquer pessoa 
representar à autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 

Segundo afirma Leon Fredja ("Improbidade Administrativa e 
Suspensão dos Direitos Políticos". Boletim de Direito Administrativo, 
março de 2001 ), a Lei n° 8.429, de 1992, "apresenta-se como notável 
instrumento para assegurar a probidade administrativa, resguardando, 
assim, a incolumidade do patrimônio público e o respeito aos 
princípios da sã administração, com o ressarcimento ao erário, a 
punição dos culpados e seu afastamento momentâneo das lides 
político-partidárias". Vê-se, portanto, que já dispomos de severa 
legislação que garante a probidade na administração pública, mas 
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legislação que precisa ser conhecida e efetivamente aplicada. Na 
lição do autor acima citado, "leis existem aos milhares. Basta serem 
bem aplicadas. Não é necessário encherem-se os baús com novos 
diplomas, falando a mesma língua, sob pena de não serem levadas a 
sério. Aprimorem-se as já existentes". 

Além da "Lei do Colarinho Branco", existem outros diplomas que 
também prevêem mecanismos que visam a garantir a probidade na 
administração pública. Como exemplo, citamos a Lei n° 10.028, de 
2000, que define os crimes contra as finanças públicas. O novel 
diploma, por exemplo, define como crime a prática de "ordenar ou 
autorizar assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do 
último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser 
paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga 
no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de 
disponibilidade de caixa", notadamente um ato de improbidade 
administrativa, e lhe comina pena de reclusão de um a quatro anos. 
Vale lembrar que a Lei 1.079, de 1950, e o Decreto-Lei no 201, de 
1967, consideram como crimes de responsabilidade os atos que 
atentem contra a probidade na administração. 

Feitas essas considerações, vimos que não é por falta de leis que 
impera a impunidade dos atos de improbidade administrativa. Tais 
atos são gravíssimos e devem ser severamente punidos, mas sua 
punição decorre tão-somente da aplicação das leis já existentes, e o 
Legislativo tem o dever de ficar atento a esse fato, fiscalizando, 
ininterruptamente, a probidade na administração pública. Assim, a 
edição de lei estadual que disciplina matéria já normatizada pela 
União e de observância obrigatória pelos Estados é totalmente inócua, 
portanto, antijurídica, pois as leis devem inovar o ordenamento 
jurídico. Ademais, a previsão de ressarcimento civil de danos 
causados por agentes públicos é matéria de direito civil, cuja 
legislação é privativa da União. 

Além da antijuridicidade, a proposição ainda apresenta outros vícios 
incorrigíveis; se não, vejamos: apesar de extremamente meritória e 
oportuna, a proposição em análise foi redigida de maneira confusa, o 
que dificultou muito nosso trabalho. Contém inúmeras impropriedades 
técnicas e utiliza termos desconhecidos do mundo jurídico, de difícil 
entendimento, tais como: "receita parasitária e privilégio financeiro" 

-
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(inciso 111 do art. 2°) ou "agente municipal delinqüente" (art. 1 O). 
Cumpre lembrar que as leis devem ser claras, objetivas e de fácil 
compreensão para qualquer cidadão. 

O projeto cria, ainda, um delito inafiançável e lhe comina pena de 
detenção "proporcional à lesão do bem público e ao grau de 
responsabilidade exigido pela função". Não vale a pena nos 
estendermos sobre essa questão, pois é de conhecimento geral que a 
União detém a competência privativa para legislar sobre direito penal. 
Da mesma forma, todos os dispositivos da lei que se referem aos 
municípios e que impõem regras para as autoridades municipais são 
inconstitucionais, uma vez que, segundo o modelo adotado pela Carta 
Federal, o município é ente federativo, sendo-lhe assegurada 
autonomia política, administrativa e financeira. 

É importante esclarecer também que a ação do Legislativo, 
notadamente das comissões parlamentares de inquérito - CPis -, é 
apenas investigatória, e isso decorre da própria Constituição. O titular 
das ações judiciais que visem a inibir atos de improbidade, como já 
afirmamos, é o Ministério Público, vale dizer, só esse órgão tem 
legitimidade para ingressar em juízo no que concerne a essa matéria, 
com exceção da legitimidade de qualquer cidadão para propor ação 
popular. Portanto, dispositivos que constam no projeto em exame e 
que prevêem que o Legislativo ingressará em juízo para coibir atos de 
improbidade são, obviamente, inconstitucionais. 

Quanto à previsão de declaração de bens das autoridades públicas, 
cumpre observar que o Estado de Minas Gerais já dispõe de lei que 
trata do assunto, qual seja a Lei no 1.515, de 1956, modificada pelas 
Leis no 10.048, de 1989, e no 13.164, de 1999. A proposição disciplina 
a matéria de maneira diversa. Prevê que as declarações deverão ser 
prestadas em Cartório de Títulos e Documentos e determina o 
procedimento que deverá ser adotado pelos Cartórios. Novamente a 
proposição avança sobre a competência alheia, uma vez que compete 
privativamente à União legislar sobre registros públicos; todavia a 
nossa legislação sobre declaração de bens encontra-se defasada. No 
âmbito federal, editou-se a Lei no 8.730, de 1993, que, no seu art. 7°, 
determina que suas disposições deverão ser adotadas pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos municípios, no que couber, como normas 
gerais de direito financeiro. Assim, aproveitando a idéia do autor da 
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propos1çao, tendo em vista a busca pela probidade e pela 
transparência na gestão da coisa pública, visando ao aprimoramento 
da nossa legislação e, notadamente, à regulamentação do art. 258 da 
Constituição do Estado, o qual prevê a declaração de bens dos 
agentes políticos e públicos, apresentamos o Substitutivo no 1, que 
disciplina a declaração de bens e rendas para as autoridades e 
servidores públicos estaduais, no molde da Lei Federal no 8.730, de 
1993. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 376/2003 na 
forma do seguinte Substitutivo no 1. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Regulamenta o art. 258 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatória a apresentação de declaração de bens, com 

indicação das fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo 
esta, na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, bem 
como no final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou do 
mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento 
definitivo, por parte das seguintes autoridades e servidores públicos: 

I - Governador do Estado; 
11 - Vice-Governador; 
111 -Secretários de Estado; 
IV - membros da Assembléia Legislativa; 
V - membros do Tribunal de Contas do Estado; 
VI - membros da magistratura estadual; 
VIl - membros do Ministério Público Estadual ; 
VIII - todo agente público, qualquer que seja sua categoria ou a 

natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título, de entidade da 
administração indireta. 

§ 1 o - A declaração de bens e rendas será transcrita em livro próprio 
de cada órgão e será assinada pelo declarante. 

§ 2° - Os agentes enumerados nos incisos I a VIl e os dirigentes de 
entidades da administração indireta registrarão a declaração de bens 
e rendas no Cartório de Títulos e Documentos e remeterão uma cópia 
da declaração ao Tribunal de Contas do Estado. 
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I - manterá registro próprio dos bens e das rendas do patrimônio 
privado de autoridades públicas; 

11 - exercerá o controle da legalidade e da legitimidade desses bens 
e rendas, com apoio nos sistemas de controle interno de cada Poder; 

111 - adotará as providências inerentes às suas atribuições e, se for o 
caso, representará ao Poder competente sobre irregularidades ou 
abusos apurados; 

IV - fornecerá certidões e informações requeridas por qualquer 
cidadão, para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou à moralidade administrativa, na forma da lei. 

§ 4° - O resultado da análise da legalidade e legitimidade a que se 
refere o inciso 11 do § 3° será publicado no diário oficial do Estado. 

§ 5° - Constará no procedimento de análise da legalidade e da 
legitimidade a que se refere o inciso 11 do § 3° parecer do órgão do 
Ministério Público que atua no Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 2° - A declaração a que se refere o art. 1°, excluídos os objetos 
e utensílios de uso doméstico de módico valor, constará de relação 
pormenorizada dos bens imóveis, móveis, semoventes, títulos ou 
valores mobiliários, direitos sobre veículos automotores, embarcações 
ou aeronaves e dinheiros ou aplicações financeiras que, no País ou no 
exterior, constituam, separadamente, o patrimônio do declarante e de 
seus dependentes, na data da declaração. 

§ 1 o - Os bens serão declarados, discriminadamente, pelos valores 
de aquisição constantes nos respectivos instrumentos de transferência 
de propriedade, com indicação concomitante de seus valores venais. 

§ 2° - No caso de inexistência do instrumento de transferência de 
propriedade, será dispensada a indicação do valor de aquisição do 
bem, facultada a indicação de seu valor venal à época do ato 
translativo, ao lado do valor venal atualizado. 

§ 3° - O valor de aquisição dos bens existentes no exterior será 
mencionado na declaração e expresso na moeda do país em que 
estiverem localizados. 

§ 4° - Na declaração de bens e rendas também serão consignados 
os ônus reais e as obrigações do declarante, os de seus dependentes 
inclusive, dedutíveis na apuração do patrimônio líquido, em cada 
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período, discriminando-se entre os credores, se for o caso, a 
Fazenda Pública, as instituições oficiais de crédito e quaisquer 
entidades, públicas ou privadas, no País e no exterior. 

§ 5° - Relacionados os bens, os direitos e as obrigações, o 
declarante apurará a variação patrimonial ocorrida no período, 
indicando a origem dos recursos que hajam propiciado o eventual 
acréscimo. 

§ 6° - Na declaração de que trata esta lei constará menção a cargos 
de direção e de órgãos colegiados que o declarante exerça ou haja 
exercido nos últimos dois anos, em empresas privadas ou de setor 
público e outras instituições, no País e no exterior. 

Art. 3° - O Tribunal de Contas do Estado poderá: 
a) expedir instruções sobre formulários da declaração e prazos 

máximos de remessa de sua cópia; 
b) exigir, a qualquer tempo, a comprovação da legitimidade da 

procedência dos bens e das rendas acrescidos ao patrimônio no 
período relativo à declaração. 

Art. 4° - A não-apresentação da declaração a que se refere o art. 1°, 
por ocasião da posse, implicará a não-realização desse ato ou a sua 
nulidade, se celebrado sem esse requisito essencial. 

Parágrafo único - A não-apresentação da declaração, nas outras 
hipóteses, constitui infração administrativa punida pelo Tribunal de 
Contas do Estado com multa de 1 O% (dez por cento) sobre os 
vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento 
da multa de sua responsabilidade pessoal. 

Art. 5° - Os administradores ou responsáveis por bens e valores 
públicos das administrações direta, indireta e fundacional de qualquer 
dos Poderes do Estado, assim como toda pessoa que, por força da lei, 
estiver sujeita à prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, 
são obrigados a juntar à documentação correspondente cópia da 
declaração de rendimentos e de bens relativa ao período base da 
gestão, entregue à repartição competente, de conformidade com a 
legislação do Imposto sobre a Renda. 

§ 1 o - O Tribunal de Contas do Estado considerará como não 
recebida a documentação que lhe for entregue em desacordo com o 
previsto neste artigo. 

§ 2° - O Tribunal de Contas do Estado poderá utilizar as declarações 
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de rendimentos e de bens recebidas nos te~mos deste artigo, para 
proceder ao levantamento da evolução patrimonial do seu titular e ao 
exame de sua compatibilização com os recursos e as disponibilidades 
declarados. 

Art. 6° - O dever do sigilo imposto aos servidores da Fazenda 
Pública sobre informações de natureza fiscal e de riqueza de 
terceiros, que cheguem ao seu conhecimento em razão do ofício 
estende-se aos do Tribunal de Contas do Estado que, em 
cumprimento das disposições desta lei, se encontrem em idêntica 
situação. 

Art. 7° - Os ocupantes de cargos, empregos ou funções na data de 
publicação desta lei, mencionados no art. 1°, observado o disposto no 
art. 2°, prestarão sua declaração de bens e rendas, bem como 
remeterão cópia dela ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo e 
nas condições por este fixados. 

Art. 8° - Aplicam-se, no que couber, as disposições da Lei Federal n° 
8.730, de 1 O de novembro de 1993. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei no 1.515, de 15 de dezembro de 1956, a Lei no 10.048, de 26 de 
dezembro de 1989, e a Lei no 13.164, de 20 de janeiro de 1999. 

Sala das Comissões, 24 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° 380/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei no 
380/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 
1002/2000, "dispõe sobre o período de cobrança do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores- IPVA". 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e [egal, nos termos do disposto no art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Nos termos do disposto no art. 155, inciso 111, da Constituição da 
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República, o IPVA configura um tributo estadual, sujeito à 
disciplina jurídica dos Estados membros. No que toca ao recolhimento 
desse tributo, a Lei no 12.735, de 1997, estabelece, em seu art. 11, § 
1°, que a Secretaria da Fazenda deverá determinar sua cobrança de 
forma escalonada, sendo que o Decreto no 39.387, de 1998, explícita 
que tal escalonamento se dará conforme o final da placa do veículo. 
Em cumprimento a tais disposições normativas, a Secretaria da 
Fazenda vem expedindo resoluções referentes a cada exercício 
financeiro, de modo a fixar o prazo para o pagamento do imposto 
conforme o final da placa. 

A proposição em exame pretende alterar essa sistemática, de forma 
que a própria lei fixe os prazos para pagamento do IPV A. Assim, de 
acordo com o art. 1 o do projeto, os veículos com placa de final 1, 2 e 3 
teriam o imposto recolhido no mês de março; os com placa de final 4,5 
e 6, no mês de abril; os com placa de final7,8,9 e O, no mês de maio. 

O art. 2° da proposição determina que a cobrança, nos termos 
preconizados pelo projeto, ocorrerá a partir do ano seguinte ao da 
data da publicação da lei, observados os termos de seu regulamento. 

A proposição objetiva, pois, em última análise, disciplinar, por via de 
lei ordinária, matéria que vem sendo tratada por meio de resolução. 
Do ponto de vista estritamente técnico-jurídico, não divisamos óbice 
ao projeto, porquanto, conforme visto, a própria Constituição 
estabelece a competência do Estado membro para tratar do assunto. 
Ademais, inexiste regra instituidora de reserva de iniciativa para 
deflagrar o processo legislativo concernente a essa matéria, sendo, 
pois, lícita a apresentação do projeto nos termos propostos. 

Releva enfatizar que a medida legislativa que se pretende instituir 
não configura renúncia de receita, mas tão-só alteração das datas de 
recolhimento do IPV A. 

Entendemos, contudo, que a proposição merece detido exame 
quanto ao mérito, para que se avalie corretamente a conveniência e a 
oportunidade de alongamento dos prazos de recolhimento do IPVA, 
tendo em vista as implicações daí decorrentes, em termos de fluxo de 
caixa da Fazenda estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 380/2003. 
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Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Paulo Piau - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 426/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 2.109/2002, tem 
como objetivo alterar dispositivos da Lei no 12.735, de 30/12/97, que 
dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
- IPVA- e dá outras providências. · 

Publicado em 3/4/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão 
para receber parecer preliminar quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A lei estadual que se pretende alterar por via do projeto em estudo 

dispõe, de forma genérica, sobre a isenção do IPVA para veículos 
roubados, furtados ou extorquidos, sem contudo disciplinar as 
situações em que o tributo já tenha sido recolhido antes do evento. 
Este fato realmente ocorre quando o proprietário quita 
antecipadamente o imposto, aproveitando-se de benesses legais. 

Assim sendo, torna-se necessária a alteração proposta no projeto, 
como forma de corrigir as injustiças que ocorrem nesses casos, 
causadas por atos de terceiros, sem a mínima culpa do proprietário 
lesado. 

Conforme consta no projeto, o proprietário será ressarcido do valor 
já recolhido a título de IPVA, proporcionalmente ao período em que o 
veículo não esteve em sua posse. 

Não vislumbramos óbices que possam interromper o curso do 
projeto na Comissão. A competência para dispor sobre essa matéria é 
exclusiva do Estado, conforme dispõe o art. 155, 111, da Constituição 
Federal, enquanto a iniciativa parlamentar está resguardada pelo art. 
61 da Carta mineira. 

Notamos no projeto, entretanto, uma dificuldade de ordem 
operacional: 50% do valor arrecadado no IPVA pertencem aos 
municípios, por força do art. 158, 111, da mesma Carta política. Dessa 
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forma, tão logo o tributo seja quitado na re'cle bancária, o quinhão 
do município é creditado em sua conta e, assim sendo, não é razoável 
obrigar o Estado a ressarcir o valor integral, incluída a parte 
repassada ao município. Para sanar essa incorreção de ordem 
técnica, apresentamos a Emenda no 1. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 426/2003, com a 
seguinte Emenda no 1. 

EMENDA N° 1 
Acrescentem-se ao art. 3° da Lei no 12.753, de 1997, a que se refere 

o art. 1 o do projeto em análise, os seguintes parágrafos 7° e 8°: 
"Art. 3°- ...................................... . 
§ 7°- A restituição de que tratam os §§ 4° a 6° será calculada com 

base nos valores efetivamente recebidos pelo Estado e, mediante 
opção do proprietário do veículo, seu valor poderá ser compensado do 
tributo exigido no exercício seguinte. 

§ 8° - No caso de opção pela compensação, o valor da restituição, 
guardada a proporcionalidade estabelecida nos §§ 4° a 6°, será 
integral.". 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2003. 
Paulo Piau, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto 

Abramo - Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 524/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei no 
524/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 138/99, 
dispõe sobre critério para apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF -
, para fins de distribuição do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
aos municípios, nas operações de circulação de mercadorias por meio 
de oleoduto, gasoduto e minerqduto no território de mais de um 
município no Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 

-
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Financeira e Orçamentária. 

Cumpre a esta Comissão o exame de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição é disciplinar a apuração do Valor 

Adicionado Fiscal - VAF - entre os municípios, referente às operações 
tributáveis por meio de oleoduto, gasoduto e mineroduto no Estado. 
Para tanto, estabelece a seguinte proporção: 75% ao município sede 
da unidade de fabricação, refino ou extração do estabelecimento 
contribuinte do ICMS, e 25% aos demais municípios, observada a 
proporção da área territorial abrangida em cada município pelo meio 
condutor do produto a ser tributado. 

Nos termos do art. 158, IV, da Constituição da República, pertencem 
aos municípios 25% do produto da arrecadação do ICMS. Conforme o 
parágrafo único do mesmo artigo, serão creditadas aos municípios as 
parcelas a eles pertencentes, obedecendo aos seguintes critérios: três 
quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços 
realizadas em seus territórios, e até um quarto, de acordo com o que 
dispuser lei estadual. 

A Lei Complementar Federal no 63, de 1990, em cumprimento ao 
disposto no art. 161, I, da Constituição da República, define que o 
valor adicionado será apurado da seguinte forma: 

"Art. 3°- .......................................... . 
§ 1 o - O valor adicionado corresponderá, para cada município, ao 

valor das mercadorias saídas acrescido do valor das prestações de 
serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, 
em cada ano civil. 

§ 2° - Para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas: 
I - as operações e prestações que constituam fato gerador do 

imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou 
quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude 
de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais; 

li - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas "a" e "b" 
do inciso X do § 2° do art. 155, e a alínea "d" do inciso VI do art. 150 
da Constituição Federal. 

§ 3° - O Estado apurará a relação percentual entre o valor 
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adicionado em cada município e o valor total do Estado, devendo 
este índice ser aplicado para a entrega das parcelas dos municípios a 
partir do primeiro dia do ano imediatamente seguinte ao da apuração". 

Vê-se, portanto, que, no caso em estudo, somente servem para 
cômputo do VAF as operações e prestações que ocorrerem no 
território do município e constituírem fato gerador de ICMS ou 
gozarem de imunidade em face da hipótese de incidência. 

A apuração do VAF, nos casos abrangidos pela proposição em 
exame, será executada mediante averiguação da ocorrência do fato 
gerador das operações que utilizam oleoduto, gasoduto ou mineroduto 
e do território onde ele ocorreu, a fim de identificar a qual município a 
agregação de valor deve ser computada. 

O ICMS sobre as operações de circulação de mercadorias por meio 
de oleoduto, gasoduto e mineroduto incide sobre a entrada, no 
território do Estado destinatário, de petróleo, incluindo-se os 
lubrificantes e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 
quando não destinados à comercialização ou à industrialização em 
decorrência de operações interestaduais. Portanto, cabe o imposto ao 
Estado onde estiver localizado o adquirente, nos termos do art. 2°, § 
1°, 111, da Lei Complementar no 87, de 1996. 

De acordo com a mesma lei, considera-se ocorrido o fato gerador do 
imposto quando há, no Estado, a entrada de lubrificantes e 
combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo oriundos de 
outro ente da Federação: 

"Art. 12 - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 

·························································· 
XII - da entrada no território do Estado de lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo oriundos de 
outro Estado, quando não destinados à comercialização;". 

O critério usado para a atribuição do valor de determinada operação 
à composição do valor adicionado de cada município é a ocorrência 
do fato gerador do tributo ou fato análogo, porém revestido de 
imunidade tributária, dentro de seu território. É possível acontecer um 
mesmo fato gerador no território de mais de um município. Não se 
pode, no entanto, subverter o comando expresso da legislação 
complementar que cuida da apuração do VAF. Note-se, a propósito, a 
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jurisprudência do STF: 

"ICM. Parcelas destinadas a municípios limítrofes, onde ocorrem 
fatos geradores. Devem ser considerados os fatos geradores 
ocorridos em cada município, expressos nas operações relativas a 
circulação de mercadorias realizadas nos territórios respectivos." 
(RE94613/SP - Recurso Extraordinário. Relator: Min. Oscar Corrêa -
Publicação: DJ 24-5-85 Pg-07981) 

Não é a hipótese abrangida pela proposição em análise. A 
passagem da produção por oleoduto, mineroduto ou gasoduto não 
constitui fato gerador de ICMS. 

A proposição inova em matéria reservada a lei complementar 
federal, por força do art. 161, I, da Constituição da República, na 
medida em que estabelece uma fórmula diferenciada para apuração 
do valor adicionado dos municípios. Aliás, se não inovasse, seria 
inócua. 

O cálculo do VAF deve ser empreendido conforme a Lei 
Complementar Federal no 63, de 1990, sendo vedado ao Estado 
membro legislar sobre o assunto. Como foi visto nesta 
fundamentação, os critérios para apuração do VAF nas operações 
envolvendo duetos condutores de combustíveis e lubrificantes já estão 
estabelecidos na legislação própria, sendo a matéria vedada à 
legislação estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 524/2003. 
Sala das Comissões, 24 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° 525/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, a proposição em epígrafe, 
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 191/99, dispõe 
sobre a concessão de incentivo às empresas que possuam 
empregados com idade igual ou superior a 40 anos. 

Publicada no "Minas Gerais" de 4/4/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da 
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Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para receber parecer. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, incumbe-nos, 
preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Para tanto, apensamos 
ao processo cópia do acórdão do Supremo Tribunal Federal na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade no 1.276-2 - São Paulo. 

Fundamentação 
A proposição tem por objetivo conceder incentivo de natureza 

tributária às empresas que possuam em seus quadros pelo menos 
25% de empregados com idade igual ou superior a 40 anos. Tal 
incentivo se dará por meio de certificados expedidos pelo poder 
público estadual, os quais poderão ser utilizados pelos contribuintes 
para abatimento no crédito tributário da Fazenda Pública, na 
proporção de até 1 O% do valor devido. 

Inicialmente, cabe-nos assinalar o princípio constitucional da busca 
do pleno emprego e os fundamentos da República Federativa do 
Brasil, consubstanciados na valorização social do trabalho e na 
dignidade da pessoa humana, previstos na Magna Carta, nos incisos 
111 e IV do art. 1 o e no inciso VIII do art. 170. Portanto, constitui dever 
do Estado implementar políticas sociais com vistas a proporcionar 
oportunidades de emprego aos brasileiros, natos ou naturalizados. 

Como é notório, as pessoas desempregadas, com idade igual ou 
superior a 40 anos, encontram muitas dificuldades para conseguir um 
posto de trabalho. Equivocadamente, um conjunto expressivo de 
empresas têm-lhes negado o direito sagrado ao trabalho por 
considerá-las velhas, com pouco potencial de prestação de serviços, 
quando, na verdade, esses trabalhadores, com suas experiências, 
podem, e muito, contribuir para o desenvolvimento da sociedade. 

Em 1995, esta Comissão concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 215/95, do ex-
Deputado Toninha Zeitune, de conteúdo similar ao da proposição em 
exame. Na legislatura passada, o Projeto de Lei n° 191/99, que deu 
origem ao projeto em exame, da Deputada Maria Olívia, recebeu 
parecer favorável nesta Comissão. 

O entendimento manifestado por esta Comissão na análise do citado 
Projeto de Lei n° 191/99 sustentava a desnecessidade de deliberação 
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do CONFAZ para o incentivo tributário relativo ao ICMS, tendo em 
vista que o benefício tributário constante na proposição tinha natureza 
de prêmio, modalidade não compreendida entre aquelas previstas na 
Constituição Federal, sujeitas à intervenção compulsória do Conselho 
Fazendário Nacional. 

Esse entendimento, plausível, diga-se de passagem, não prevaleceu 
quando o Supremo Tribunal Federal apreciou a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 1.276-2, na qual foi argüida a Lei no 9.085, de 
17/2/95, do Estado de São Paulo, de conteúdo semelhante ao do 
Projeto de Lei no 525/2003. 

Para o STF, o incentivo concedido pela lei paulista relativo ao ICMS 
contraria o disposto no art. 155, § 2°, XII, "g", da Constituição Federal, 
que atribui ao CONFAZ tal expediente, mediante deliberação dos 
Estados e do Distrito Federal, na forma estabelecida em lei 
complementar. Com essa argumentação, o Supremo, em decisão 
definitiva, declarou a inconstitucionalidade do item I do § 2° do art. 1 o 
da referida lei, cujo teor reproduzimos a seguir: 

"Art. 1 o - Fica instituído incentivo fiscal para as pessoas jurídicas 
domiciliadas no Estado que, na qualidade de empregador, possuam 
pelo menos 30% (trinta por cento) de seus empregados com idade 
superior a 40 (quarenta) anos. 

§ 1 o - O incentivo fiscal de que trata esta lei corresponderá ao 
recebimento, por parte da pessoa jurídica que cumprir a exigência 
referida no 'caput' deste artigo, de certificados expedidos pelo Poder 
Público, correspondentes ao valor do incentivo, na forma a ser fixada 
em decreto do Poder Executivo. 

§ 2° - Os portadores dos certificados poderão utilizá-los para 
pagamento dos seguintes impostos: 

1) sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, previsto no art. 155, li, da Constituição Federal;". 

A proposição de iniciativa parlamentar concede o benefício fiscal 
sobre todos os tributos do Estado. Portanto, o incentivo alcança os 
impostos, as contribuições de melhoria e as taxas. Quanto aos 
impostos, devemos excluir o ICMS, pelas razões já mencionadas. Em 
relação às taxas, a redução de seus valores poderá comprometer o 
exercício do poder de polícia administrativa e a prestação de serviço 
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público de qualidade. É preciso observar que os valores cobrados, 
nesses casos, apenas têm por finalidade custear a atividade da 
máquina administrativa. 

Para contornar as irregularidades apontadas, adequar a proposição 
à Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aperfeiçoá-la, 
apresentamos, na conclusão, o Substitutivo n° 1, o qual tomou por 
base a citada lei paulista. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 525/2003 na forma do seguinte 
Substitutivo no 1 . 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a concessão de incentivo a empresa que possua 

empregados com idade igual ou superior a quarenta anos. 
Art. 1 o - A empresa domiciliada no Estado que possuir no mínimo 

25% (vinte e cinco por cento) de seus empregados com idade igual ou 
superior a quarenta anos receberá incentivo fiscal conforme 
estabelece esta lei. 

Art. 2° - O direito ao benefício de que trata esta lei depende de 
prévia inscrição da empresa no órgão competente, que manterá 
cadastro atualizado dos inscritos, com informações por eles 
prestadas, acompanhadas dos documentos probatórios da relação de 
emprego. 

Art. 3° - A empresa beneficiária receberá certificados expedidos pelo 
poder público, correspondentes ao valor do incentivo, na forma a ser 
fixada em decreto do Poder Executivo, que fixará o limite máximo do 
incentivo a ser concedido, em cada exercício financeiro, por 
beneficiário. 

Parágrafo único - Os certificados de que trata o "caput" terão prazo 
de validade de um ano, a contar de sua expedição, e seus valores 
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis à correção do 
tributo. 

Art. 4° - Os certificados a que se refere o art. 3° poderão ser 
utilizados no pagamento dos seguintes tributos: 

I- Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores- IPVA -,até 
o limite de 15% (quinze por cento) do valor devido, a cada incidência; 

11 - Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" e Doação- ITCD -, 

-
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até o limite de 30% (trinta por cento) do valor devido, a cada 
incidência; 

111 - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas, até o 
limite de 20% (vinte por cento) do valor devido, a cada incidência. 

Parágrafo único - Os percentuais a que se refere o "caput" serão 
estabelecidos de forma progressiva, segundo o número e a idade dos 
empregados, conforme dispuser a regulamentação desta lei. 

Art. 5° - Anualmente, a Assembléia Legislativa fixará o montante 
global a ser utilizado como incentivo, respeitados os limites mínimo de 
1% (um por cento) e máximo de 6% (seis por cento) da receita 
proveniente dos tributos constantes no art. 4°. 

Art. 6° - O Estado proporá e defenderá, no Conselho Nacional de 
Política Fazendária, a extensão do incentivo de que trata esta lei aos 
contribuintes do ICMS. 

Art. 7° - O incentivo tributário de que trata esta lei somente será 
concedido mediante o cumprimento do art. 14 da Lei Complementar 
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 8° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta 
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 Comissões, 24 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° 646/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, a proposição em epígrafe 
visa a conceder isenção do pagamento de taxas estaduais relativas à 
renovação da carteira nacional de habilitação às pessoas maiores de 
65 anos. 

Publicado em 24/4/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão, 
para exame preliminar quanto aos aspectos jurídico, constitucional e 
legal, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em exame objetiva conceder isenção do pagamento de 

quaisquer taxas estaduais relativas à renovação da carteira nacional 
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de habilitação emitida pelo Departamento de Trânsito do Estado 
de Minas Gerais - DETRAN-MG -, inclusive as referentes ao 
pagamento de quaisquer exames médicos que vierem a ser exigidos. 

A iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo em 
matéria tributária encontra amparo no princípio da iniciativa 
concorrente, nos termos do art. 65, "caput", da Constituição mineira. 

Por seu turno, a competência do Estado para instituição de taxas 
pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis prestados 
ao contribuinte decorre do art. 145 da Constituição Federal. 

A Lei Complementar no 101, de 2000, conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal, estabelece em seu art. 14 condicionantes 
para a renúncia de receita de natureza tributária. Entre elas, a 
elevação de outros tributos para a recomposição do equilíbrio entre 
receita e despesa. 

No caso em tela, a renovação da carteira de habilitação depende do 
pagamento de duas taxas: a taxa de exame médico, de R$25,00 e a 
taxa de segurança, de R$29,98, instituídas pelo art. 115 da Lei no 
6. 763, de 1975. 

Como o projeto em análise trata tão-somente de redução da carga 
tributária, isentando determinados contribuintes do pagamento das 
referidas taxas sem identificar qualquer contrapartida que possa 
compensar a perda de receita tributária, desatende aos requisitos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ademais, consideramos que a proposição contém vício de 
inconstitucionalidade material insanável, uma vez que a distinção 
estabelecida no projeto às pessoas que têm mais de 65 anos de idade 
fere o disposto no art. 150 da Constituição da República, por instituir 
tratamento desigual a contribuintes que se encontram em situação 
equivalente. O fato de uma pessoa contar com menos ou mais de 65 
anos, por si só, não é critério aceitável a exigência ou isenção de 
pagamento de uma taxa. Afinal, o contribuinte com 25, 40, ou 50 anos, 
em determinadas situações, tem a mesma dificuldade em cumprir 
suas obrigações tributárias que um contribuinte de 65 anos de idade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, 

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 646/2003. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
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Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Er'mano Batista, relator -

Gilberto Abramo - Gustavo Valadares. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 717/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 717/2003 
objetiva disciplinar a avaliação de desempenho institucional, o Acordo 
de Resultados, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, a 
aplicação de recursos orçamentários provenientes de economias com 
despesas correntes e dar outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/5/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber 
parecer, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, 
do Regimento Interno. 

Cabe a esta Comissão apreciar, preliminarmente, questões 
atinentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, o 
que passamos a fazer na forma que se segue. 

Fundamentação 
Em linhas gerais, o projeto em referência estabelece regras relativas 

ao Acordo de Resultados a ser celebrado entre dirigentes de órgãos e 
entidades da administração pública direta e indireta e as autoridades 
que sobre eles tenham poder hierárquico ou de supervisão, o qual 
deverá conter a especificação das metas a serem alcançadas, os 
prazos para cumprimento do avençado e os padrões de controle 
preestabelecidos. A contrapartida é o enquadramento do órgão ou da 
entidade em normas especiais, no intuito de garantir mais eficiência à 
atuação administrativa. Aliás, o princípio da eficiência, introduzido no 
"caput" do art. 37 da Carta Magna por meio da Emenda à Constituição 
no 19, de 1998, é um dos elementos principais da reforma do Estado, 
em torno do qual gravitam temas referentes a contratos de gestão, 
administração consensual e participativa, controle de resultados e 
ampliação da autonomia financeira e orçamentária de órgãos e 
entidades públicos. A idéia básica.reside na busca de novas fórmulas 
de atuação estatal com vistas à melhoria na qualidade dos serviços 
prestados à população. 

Para tanto, a proposição contém normas sobre as características 
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gerais do Acordo de Resultados, sua elaboração, suas cláusulas 
essenciais, sua formalização, bem como sobre os objetivos a serem 
alcançados por meio desse instrumento. Prevê, também, disposições 
referentes ao controle, ao critério de avaliação de desempenho e a 
sua fiscalização e execução, além de dispor sobre os prazos mínimo e 
máximo de vigência do ajuste, que varia de um a três anos, sendo 
permitida a renovação, mediante acordo das partes e após avaliação 
favorável dos resultados por parte da Comissão de Acompanhamento 
e Avaliação. Além disso, o projeto trata dos direitos, das obrigações e 
das responsabilidades dos dirigentes dos órgãos e entidades 
envolvidos no Acordo de Resultados, estipula regras sobre a 
ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira, bem 
como sobre a aplicação de recursos em desenvolvimento institucional 
e prêmio de produtividade em decorrência de economia na execução 
das despesas correntes. 

A Constituição da República, mais precisamente no § 8° do art. 37, 
determina explicitamente que a autonomia gerencial, orçamentária e 
financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta 
poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus 
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de 
metas de desempenho para o órgão ou a entidade, cabendo à lei 
dispor sobre o prazo de duração do contrato; os controles e critérios 
para avaliação de desempenho e a remuneração de pessoal. Esse 
comando constitucional, introduzido pela citada Emenda no 19, 
constitui o fundamento por excelência para o choque de gestão na 
administração pública brasileira, tradicionalmente concebida como 
administração autoritária e burocrática, que atua por meio de 
imposições e comandos unilaterais, sob a égide do direito 
administrativo, consagrador de prerrogativas e poderes especiais em 
favor do poder público. Tal preceito constitucional, que serve de 
parâmetro para a nova forma de agir do administrador público, com 
base no consenso, encontra-se reproduzido nos §§ 1 O e 11 do art. 14 
da Carta mineira. São exatamente tais dispositivos que se pretende 
regulamentar por meio do projeto em análise. 

Ora, cabe ao Estado membro, no exercício de sua competência 
residual, regular as matérias não reservadas à União e aos 
municípios. De fato, o Estado federado desfruta de autonomia para a 
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disciplina dos assuntos de seu interesse, conforme se depreende 
da regra do "caput" do art. 25 da Constituição da República, 
especialmente no que tange à organização administrativa estadual e 
às formas de execução e controle dos serviços públicos que se 
encartam em seu campo de atribuições. O próprio preceptivo 
constitucional faz menção expressa à espécie normativa a ser 
utilizada para regular o instrumento específico que propicie a 
ampliação dessa autonomia gerencial, financeira e orçamentária dos 
órgãos e entidades administrativos. No plano federal, o instrumento 
adequado é o contrato de gestão, denominação muito criticada na 
doutrina em razão das dúvidas dos · juristas acerca do caráter 
contratual desse acordo de vontades. 

O projeto em análise utilizou uma terminologia mais adequada para 
identificar tal ajuste, a saber o Acordo de Resultados, embora a 
essência e o objetivo sejam os mesmos: ajuste que visa à eficiência 
na prestação dos serviços públicos com resultados mais satisfatórios 
para os cidadãos. 

Sob o prisma da constitucionalidade e da legalidade, a proposição 
não apresenta óbices que comprometam sua tramitação nesta Casa. 
Todavia o art. 3° do projeto, que submete o Acordo de Resultados aos 
princípios da administração pública, omitiu o princípio da 
razoabilidade, que consta no "caput" do art. 13 da Constituição 
Estadual. Apesar de ser um parâmetro norteador de toda atividade 
administrativa, independentemente de previsão infraconstitucional, é 
oportuna a inserção desse postulado no referido art. 3°, para manter a 
coerência do texto normativo, razão pela qual propomos a Emenda no 
1. 

Por sua vez, o art. 27 do projeto, que faculta aos órgãos e às 
entidades administrativas a contratação de mão-de-obra durante o 
prazo de vigência do Acordo de Resultados, apresenta problema de 
imprecisão vocabular, o que poderá comprometer a interpretação da 
futura norma jurídica. No intuito de evitar exegese equivocada do 
preceito, torna-se necessário o aprimoramento da redação do 
dispositivo, o que fazemos por meio da Emenda no 2. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 717/2003 com as 
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Emendas nos 1 e 2, a seguir apresentadas. ' 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - O Acordo de Resultados observará os princ1p1os ele 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
razoabilidade e economicidade.". 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao "caput" do art. 27 a seguinte redação: 
"Art. 27 - Durante a vigência do Acordo de Resultados, os órgãos ou 

as entidades poderão admitir empregados públicos, observados as 
seguintes critérios:". 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gilberto Abramo- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 718/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 718/2003 
visa a instituir o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito da 
administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo. 

Publicado no "Diário do Legislativo", o projeto foi distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer. 

Vem a matéria, agora, a esta Comissão para receber parecer sobre 
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 visa a instituir o Adicional de Desempenha -

ADE - no âmbito da administração pública direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo, vinculando o direito a tal benefício à 
avaliação semestral de desempenho individual do servidor, ao seu 
aperfeiçoamento profissional e ao alcance das metas institucionais 
dos órgãos ou entidades em que e~tiverem lotados. 

Em 1995, o Governo Federal tornou público um documento intitulado 
"Plano de Reforma do Aparelho do Estado", que continha as 
justificativas e diretrizes para uma reforma do Estado, podendo-se 
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destacar dois aspectos: o servidor público e a parceria entre 
Estado e sociedade civil na organização da prestação dos serviços 
públicos. Não cabe, neste parecer, fazer digressões · sobre o 
mencionado documento, amplamente discutido e criticado em muitos 
aspectos nos meios acadêmicos e entre profissionais do direito, 
notadamente especialistas em direito público. 

A razão de se mencionar tal documento é porque nele se destaca a 
necessidade de a gestão de pessoal adotar instrumentos de estímulos 
negativos e positivos para o servidor público, visando a um maior 
engajamento em suas atividades. O estímulo negativo reside na 
possibilidade de demissão do servidor público relapso ou inapto para 
a atividade própria de seu cargo. O estimulo positivo se constitui de 
várias formas, em sua maioria de natureza econômica. 

A Emenda à Constituição no 19, de 1998, introduziu no texto 
constitucional elementos que evidenciam o interesse de se 
incorporarem à gestão de pessoal tanto os estímulos positivos quanto 
os negativos. Assim, no "caput" do art. 39 acrescentou-se o comando 
para se instituírem, na administração pública, conselhos de política de 
administração e remuneração de pessoal, com a participação de 
servidores. O § 1 o do mesmo artigo estabelece critérios para a 
remuneração de servidores, e o § 2° refere-se ao aperfeiçoamento do 
servidor. Por outro lado, incluiu-se no § 1 o do art. 41 da Constituição 
da República a possibilidade de perda do cargo "mediante 
procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa". 

O projeto em tela visa a instituir um estímulo positivo, concedendo 
adicional de desempenho aos servidores que se esmerarem no 
exercício de suas funções, revelando comprometimento com o 
alcance dos objetivos do órgão ou da entidade a que pertencem, a 
partir de critérios previamente definidos. É evidente, portanto, a sua 
compatibilidade com a ordem jurídico-constitucional. 

Todavia alguns dispositivos do projeto, em especial o art. 2°, 
merecem exame mais detido, não só quanto a aspectos de ordem 
financeira e orçamentária, mas até mesmo do ponto de vista de sua 
viabilidade técnica. Agora, no entanto, não é o momento próprio para 
esse tipo de análise, que deverá ser realizada pelas comissões de 
mérito. 
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Quanto às questões de natureza jurídico-formal, não há dúvida 

de que a matéria se insere no âmbito da competência do Estado, 
também não existindo, à luz do art. 66 da Constituição Estadual, 
qualquer restrição à iniciativa do Governador do Estado. 

Por fim, apresentamos a Emenda n° 1, para aperfeiçoar o inciso I do 
art. 6° da proposição, e a Emenda no 2, com o objetivo de garantir aos 
servidores que percebem adicionais ou gratificações de estímulo à 
produção individual ou institucional, disciplinados em leis específicas, 
o dir~ito de optar pelo recebimento do ADE. O direito ao ADE deve ser 
estendido a todos os servidores, sob pena de afronta ao princípio 
constitucional da igualdade, previsto no art. 5° da Carta Política de 
1988. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei no 718/2003 com as Emendas n°s 1 e 2, a 
seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao inciso I do art. 6° a seguinte redação: 
"Art. 6°- ............................................ .. 
I - fica condicionada ao seu recebimento pelo prazo mmrmo 

estabelecido no parágrafo único do art. 7° da Lei Complementar no 64, 
de 25 de março de 2002;". 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 8° a seguinte redação: 
"Art. 8° - Os servidores que percebem adicionais ou gratificação de 

estímulo à produção individual ou institucional não farão jus ao 
Adicional de Desempenho, salvo renúncia expressa daqueles 
benefícios.". 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Paulo Piau- Gilberto Abramo- Weliton Prado (voto contrário). 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 722/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem no 62/2003, o Governador do Estado 
encaminhou à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei no 722/2003, 
que dispõe sobre o Quadro de Cargos do IPSEMG, altera dispositivos 
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da Lei Delegada no 109, de 30/1/2003, e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/5/2003, o projeto foi 
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Nos termos do art. 102, 111, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno, 
vem a proposição a esta Comissão para receber parecer sobre sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto em análise relaciona os cargos de provimento efetivo do 

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG - e estabelece que seu regime jurídico é único e tem 
natureza de direito público. A proposição acrescenta aos cargos de 
provimento em comissão, relacionados nos Anexos I e 11 da Lei 
Delegada no 109, de 30/1/2003, 23 cargos na estrutura intermediária 
do IPSEMG, cuja lotação e identificação será feita por decreto, além 
de 4 Funções Gratificadas de Gerente e 23 de Coordenador, 
indicando as unidades administrativas a que são destinadas. 

Na estrutura orgânica estabelecida pelo art. 3° da cita?a lei 
delegada, a proposição cria a Divisão de Apoio aos Orgãos 
Colegiados, subordinada à Presidência; as Divisões de Contencioso e 
de Consultoria, ligadas à Procuradoria; a Divisão de Registro e 
Controle de Contratos, na Superintendência de Gestão; e a Divisão de 
Contas da Saúde, subordinada à Diretoria de Saúde. Além disso, 
transforma a Divisão de Psicologia em Divisão de Saúde Mental. 

O projeto altera, ainda, o art. 157 do Estatuto do IPSEMG, aprovado 
pelo Decreto no 26.562, de 19/2/87, alterado pelo Decreto no 37.870, 
de 18/4/96, estabelecendo a possibilidade de o médico e o cirurgião-
dentista do Quadro de Pessoal do Instituto serem credenciados para a 
prestação de serviços adicionais em regime de pró-labore. Para tanto, 
fixa limite mensal para o valor a ser pago ao profissional e obriga que 
sejam publicados mensalmente a relação dos profissionais, bem como 
a justificativa e os valores a eles pagos. 

Ainda com relação ao Estatuto do IPSEMG, o projeto propõe nova 
redação para o parágrafo único do art. 161, já alterado pelo Decreto n° 
40.450, de 29/6/99, promovendo a necessária adequação às 
modificações relativas ao credenciamento e à estrutura da entidade. 

Por fim, a proposição convalida a nomeação de 108 servidores 
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A Constituição do Estado estabelece que a criação, transformação e 
extinção de cargos e a fixação de remuneração, assim como a 
organização dos órgãos da administração pública relacionados, 
respectivamente, nos incisos VIII e XII do art. 61, são matérias de 
competência do Estado que devem ser tratadas por meio de lei. Com 
relação à iniciativa, cabe ao Chefe do Executivo, conforme o art. 66, 
111, alíneas "b" e "f", a competência para deflagrar processo legislativo 
que trata dos referidos temas. 

Ademais, a matéria encontra fundamento no poder discricionário do 
Governador do Estado para organizar sua administração e o quadro 
de pessoal do setor público, de modo a buscar o aperfeiçoamento e a 
melhoria do desempenho de seus órgãos e entidades. 

Com relação à convalidação prevista no art. 4°, consideramos que 
essa medida pode ser aperfeiçoada. O instituto da convalidação 
refere-se a produção de ato discricionário, com efeito retroativo, para 
validar determinados atos viciados, com vistas a aproveitar os efeitos 
já produzidos. Na mensagem que acompanha o projeto em análise, o 
Governador explica que foram nomeados, em decorrência do 
concurso público relacionado ao Edital no 1, de 2000, 108 servidores 
para os quais não havia a devida correspondência de cargos vagos. 
Atualmente esses concursados encontram-se no exercício de suas 
funções, o que exige a regularização de tais nomeações, para que o 
referido ato de provimento encontre amparo na legislação vigente. 

De fato, é imprescindível que seja sanado o vicio existente na 
nomeação desses servidores. Entretanto a medida que se impõe, em 
primeiro lugar, é a criação dos cargos, deixando a convalidação das 
nomeações para o agente público que o realizou na forma original. 
Sendo assim, apresentamos a Emenda no 1, com o objetivo de criar 
os cargos destinados à referida convalidação. 

Ressalte-se que, com relação a esses cargos efetivos, não haverá 
aumento de despesa, uma vez que tais servidores já estão 
contabilizados na folha de pagamento do IPSEMG e, portanto, 
constam na previsão orçamentária deste ano. 

Outro ponto que merece nossa atenção é a alteração do Estatuto do 
IPSEMG, prevista nos arts. 5° e 6° do projeto em análise. O referido 
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Estatuto foi aprovado por um decreto do Governador do Estado e, 
em decorrência do paralelismo das formas, deveria ser alterado por 
ato da mesma natureza. Assim sendo e por entendermos que a 
matéria deve ser tratada em lei, apresentamos a Emenda n° 2, com o 
objetivo de inserir os dispositivos constantes nos arts. 5° a 7° como 
alteração da Lei no 9.380, de 18/12/86, que dispõe sobre o IPSEMG. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei n° 722/2003 com as Emendas nos 1 e 2, 
a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4° - Ficam criados, para fins de convalidação do provimento 

decorrente do concurso público a que se refere o Edital no 1, de 2000, 
os seguintes cargos efetivos: setenta e sete de Auxiliar de 
Enfermagem, um de Estatístico, doze de Farmacêutico, sete de 
Fisioterapeuta, oito de Nutricionista, dois de Profissional da Ciência da 
Computação e um de Terapeuta Ocupacional.". 

EMENDA No 2 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação, suprimindo-se os arts. 6° e 7°: 
"Art. 5° - O art. 50 da Lei no 9.380, de 18 de dezembro de 1986, fica 

acrescido dos seguintes parágrafos: 
'Art. 50- ...................................... . 
§ 1 o - O médico e o cirurgião-dentista do Quadro de Pessoal do 

IPSEMG poderão ser credenciados para a prestação de serviços 
adicionais em regime de pró-labore. 

§ 2° - O credenciamento de que trata o § 1 o deste artigo, para 
prestação de serviços adicionais no âmbito da Diretoria de Saúde e da 
Superintendência de lnteriorização, deve ser previamente autorizado 
pelo Presidente do Instituto. 

§ 3° - O valor pago mensalmente, a título de pró-labore, aos 
profissionais de que trata o § 1 o deste artigo fica limitado a R$5.000,00 
(cinco mil reais). 

§ 4° - O valor estabelecido no § 3° deste artigo poderá, 
excepcionalmente, alcançar o limite de R$9.000,00 (nove mil reais), 
desde que devidamente justificado e autorizado pelo Conselho 
Deliberativo do IPSEMG. 
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§ 5° - A relação dos profissionais, os valores efetivamente pagos 

e a justificativa, no caso de valor excedente ao previsto no § 3° deste 
artigo, serão publicados mensalmente. 

§ 6° - As atividades relacionadas ao atendimento médico, 
odontológico e de revisão ou de auditagem de contas, em regime de 
pró-labore, serão regulamentadas em decreto. 

§ 7° - Compete ao Conselho Deliberativo do IPSEMG aprovar o 
plano de execução de atividades em regime de pró-labore, 
observadas as prescrições e os limites definidos em decreto.'.". 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Weliton Prado (voto 

contrário)- Paulo Piau- Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 738/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe 
concede o art. 90, V, da Carta mineira, fez remeter a esta Casa o 
Projeto de Lei no 738/2003, que visa autorizar o Poder Executivo a 
permutar imóvel com a Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG. 

Publicada em 24/5/2003, foi a matéria encaminhada a esta 
Comissão, que deverá examiná-la preliminarmente quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata o projeto de lei em comento de conferir autorização legislativa 

para que o Poder Executivo possa celebrar contrato de permuta com 
bem imóvel de propriedade do Estado com outro de propriedade da 
Companhia Energética de Minas Gerais- CEMIG. 

Não se deve esquecer que a autorização da Assembléia Legislativa 
para outro Poder praticar determinados atos encontra-se delimitada na 
própria Constituição Estadual, como se verifica no art. 62, XII, XIII e 
XXXIV e no art. 18. 

Também a Lei Federal no 8.666, de 21/6/93, que estabelece normas 
para licitação e contratos no âmbito da administração pública, em sua 
Seção VI, ao tratar das alienações, no art. 17, estabelece as normas 
que deverão ser observadas quando da celebração de contratos civis 
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com bens públicos, merecendo destaque o inciso I desse artigo, o 
qual impõe a necessidade de autorização legislativa somente quando 
se tratar de bem imóvel. 

Devemos destacar ainda que as restrições e limites derivados do 
regime instituído pelo direito público atingem os institutos de direito 
privado quando se trata de bens públicos, não bastando, portanto, 
apenas a disposição de vontade dos entes para celebrar contratos; 
deve-se observar também o interesse público. 

Assim, a autorização legislativa só pode ser concedida se a permuta 
atender aos requisitos constantes no inciso X do art. 24 da Lei Federal 
no 8.666, de 1993, qual seja, as necessidades de instalação e 
localização condicionam a escolha do imóvel. 

Para justificar o contrato, portanto, tem necessariamente de haver 
um motivo subordinado ao interesse público. Na mensagem enviada a 
esta Casa pelo Governador, há a afirmação da necessidade do imóvel 
pertencente à CEMIG porque ele está ocupado pela Secretaria de 
Defesa Social. 

Atendendo o projeto de lei às normas legais e constitucionais que 
dispõem sobre a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação na 
Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 738/2003. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gilberto Abramo - Gustavo Valadares. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 25/6/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. 
Marilene Rocha, ocorrido em 24/6/2003, em Medina. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. 
Adir Kattah, ocorrido em 23/6/2003, nesta Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Célia 
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Bernardes de Castro, ocorrido em 24/6/2003, em Lagoa da Prata. 
(-Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE' JUNHO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/6/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 852 a 
854/2003 - Requerimentos nos 920 a 926/2003 - Requerimentos dos 
Deputados Célio Moreira (2), Weliton Prado (2) e Dalmo Ribeiro Silva -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo e de 
Assuntos Municipais - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de 
Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Weliton Prado (2) 
e Célio Moreira (2); deferimento - Requerimento da Deputada Jô 
Moraes; deferimento; discurso do Deputado Padre João - 2a Fase: 
Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da reunião -
Encerramento. 

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

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

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h14min, a lista 

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

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado André Quintão, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Laudelino Augusto, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Riva, Presidente da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, 

encaminhando cópia de documento apresentado nessa Casa 
solicitando a realização de audiência pública para discutir a reforma 
tributária no País.(- A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Benedito de Lira, Deputado Federal, encaminhando cópia de 
proposta de emenda à Constituição de sua autoria em que trata da 
alteração do § 4° do art. 57 da Constituição Federal, o qual dispõe 
sobre reeleição para a Mesa das Casas congressuais. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Secretário de Defesa Social, 
solicitando a indicação de representantes desta Casa, titular e 
suplente, para participarem da Coordenação Geral do Programa de 
Controle de Homicídios do Estado. 

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário da Saúde, prestando 
informações relativas ao Requerimento no 696/2003, da Comissão de 
Saúde. 

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário da Saúde, prestando 
informações relativas ao Requerimento n° 373/2003, da Comissão de 
Saúde. (-Anexe-se ao Requerimento no 373/2003.) 

Do Sr. José Luiz Alves, Chefe de Gabinete do Ministro dos 
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Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento no 
535/2003, do Deputado Gil Pereira. 

Do Sr. Paulo Tadeu Silva D'Arcadia, Prefeito Municipal d~ Poços de 
Caldas, e do Sr. Vicente de Faria Paiva, Prefeito Municipal de 
Conselheiro Lafaiete, prestando informações referentes ao 
requerimento da Comissão Especial dos Convênios com a União, 
encaminhado pelo Ofício n° 817/2003/SGM. (-Arquivem-se.) 

Do Sr. Ambrósio Pereira Almeida, Prefeito Municipal de lcaraí de 
Minas, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão 
Especial dos Convênios com a União, encaminhado por meio do 
Ofício no 817/2003/SGM. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Rômulo Schettini, Presidente da Câmara Municipal de 
ltapetinga-BA- encaminhando moção de pesar pelo falecimento do Sr. 
Antônio Aureliano Chaves de Mendonça. 

Do Sr. Ambrósio Pereira Almeida, Prefeito Municipal de lcaraí de 
Minas, prestando informações relativas ao requerimento do Deputado 
Doutor Ronaldo encaminhado por meio do Ofício no 818/2003/SGM. 

Dos Srs. Sérgio Augusto Pereira Mafalda, Rubem Geraldo de Castro 
e Luigi d'Ângelo dos Santos, Presidentes das Câmaras Municipais de 
lnhapim, Barroso e Carmo da Mata, respectivamente, manifestando o 
apoio dessas Casas às reivindicações dos professores da rede 
estadual, particularmente à de que sejam rejeitados alguns 
dispositivos do projeto de reforma administrativa. (- À Comissão de 
Educação.) 

Do Sr. Tarcísio Augusto Viana, Presidente da Câmara Municipal de 
Pedro Leopoldo, encaminhando o informativo financeiro dessa Casa 
referente ao mês de abril de 2003. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Alexandre Aurélio de Oliveira, Diretor do Tribunal de Justiça 
do Estado, encaminhando cópia do acórdão proferido por essa Corte 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 278.693-7/00. 

Do Sr. José Geraldo de Freitas Drumond, Presidente da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -, 
informando, em atenção ao Requerimento n° 681/2003, do Deputado 
Leonardo Ouintão, que o expediente foi encaminhado ao exame da 
Diretoria Científica desse órgão. 

Do Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, Comandante-Geral do Corpo 
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de Bombeiros Militar de Minas Gerais, encaminhando, em atenção 
a requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, esclarecimentos sobre a 
atuação dessa corporação nos casos de afogamento na lagoa da 
PETROBRAS. (-Anexe-se ao Requerimento n° 378/2003.) 

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria da 
Educação, encaminhando, em atenção a pedido de diligência da 
Comissão de Justiça, informações relativas ao Projeto de Lei no 
447/2003. (-Anexe-se ao Projeto de Lei no 447/2003.) 

Do Sr. Ricardo Mendanha Ladeira, Presidente da BHTRANS, 
designando representante para comparecer a audiência pública no dia 
24/6/2003. (-À Comissão de Segurança Pública.) 

Do Sr. Paulo Sérgio de Siqueira, 1 °-Secretário da Câmara Municipal 
de Machado, manifestando seu repúdio à proposta de reforma na área 
da educação apresentada pelo Governador do Estado. (-À Comissão 
de Educação.) 

Do Sr. Valter Bianchini, Secretário de Agricultura Familiar do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, prestando informações 
relativas ao Requerimento no 24/2003, do Deputado Gil Pereira. 

Do Sr. Helton de Abreu, Delegado de Polícia Federal do Rio de 
Janeiro, solicitando da CPI do Narcotráfico informações para subsidiar 
inquérito policial. 

Do Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado, 
solicitando cópia do Convênio no 2.881/95, firmado entre esta 
Assembléia e a Associação Benemérita João Pinheiro. 

Do Sr. João Batista Begnami, Secretário Executivo da Associação 
Mineira das Escolas Família Agrícola - AMEFA -, solicitando o apoio 
desta Casa à aprovação de emenda ao art. 3° do Projeto de Lei n° 
14.614. (-À Comissão de Política Agropecuária.) 

Do Sr. Fernando Segismundo, Presidente da Associação Brasileira 
de Imprensa - ABI -, solicitando seja realizado por esta Casa debate 
sobre a mudança do sistema de governo, tema da Proposta de 
Emenda à Constituição no 20/95. 

Do Sr. Deusdedith Aquino, Chefe de Gabinete da FIEMG, acusando 
o recebimento do convite, feito. pela Comissão de Saúde, para 
l?articipar de reunião a ser realizada no dia 25/6/2003, nesta Casa. (-
A Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Mauro Oliveira Dias, Diretor-Presidente da Ferrovia Centro-

~-------------------------~--------------------------_j 



1186 
Atlântica S.A. - FCA -, pontuando as iniciativas tomadas por essa 
empresa para minimizar os problemas causados pelo acidente 
ocorrido no Município de Uberaba e informando que o abastecimento 
de água desse município encontra-se normalizado desde o dia 
18/6/2003. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

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° 852/2003 
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

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

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a 
manutenção da estrada que liga o Município de Jaíba ao Município de 
Montes Claros, passando por outros municípios, distritos e 
localidades, tais como: Serraria, Brejo do Mutambal, Varzelândia, 
Olímpio Campos, São João da Ponte, Patis, Aparecida do Mundo 
Novo, Bom Jardim, São Pedro da Garça e Cedro. 

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2003. 
Ana Maria 
Justificação: É de suma importância para a região a estadualização 

da estrada que liga o Município de Jaíba ao Município de Montes 
Claros, a qual passa por outros municípios, distritos e localidades, 
melhorando o escoamento de diversos produtos. 

As referidas cidades são carentes de recursos financeiros para arcar 
com a conservação e a manutenção do trecho mencionado, pois suas 
Prefeituras precisam atender a outras demandas prioritárias da 
população. 
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A administração pública em qualquer nível tem como meta e 

base o bem público. Entre os órgãos do Governo do Estado, o DER-
MG tem capacidade e estrutura para desempenhar a contento a 
conservação e a manutenção das estradas. 

Assim sendo, espero contar com o apoio dos colegas à aprovação 
deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 853/2003 
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

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

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a 
manutenção das estradas que são ligação única entre municípios. 

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

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 junho de 2003. 
Ana Maria 
Justificação: Esta proposição pretende estadualizar as estradas 

municipais que são ligação única entre municípios, bem como dar 
condições ao DER-MG para assumir a sua conservação e 
manutenção, o que é de suma importância para incrementar o 
escoamento anual de diversos produtos hortifrutigranjeiros e 
agropecuários produduzidos por esses municípios. 

A escassez de recursos municipais tem sido a causa do péssimo 
estado em que tais estradas se encontram. 

A administração pública, em qualquer nível, tem como meta e base 
o bem público. Entre os órgãos do Governo do Estado, o DER-MG 
tem a capacidade e a estrutura para desempenhar a contento a 
conservação e a manutenção das estradas referidas. 

Neste sentido, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto de lei. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI No 854/2003 
Dispõe sobre a inclusão de cláusula contendo a obrigatoriedade da 

reserva de espaço para publicidade no interior dos ônibus 
intermunicipais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os contratos de concessão dos serviços de transportes 

intermunicipais passam a conter cláusula contendo a obrigatoriedade 
da reserva de espaço, no interior dos ônibus intermunicipais, para 
afixação de cartazes sobre pessoas desaparecidas. 

Parágrafo único - O espaço a ser reservado ficará em local visível 
para os passageiros. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta 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 Reuniões, 24 de junho de 2003. 
Doutor Ronaldo 
Justificação: As estatísticas registram um grande número de 

pessoas desaparecidas em nosso Estado. As famílias dessas pessoas 
encontram sérias dificuldades para tentar localizá-las, por falta de 
recursos e acesso aos meios de comunicação. Os ônibus das 
diversas linhas intermunicipais transportam diariamente milhares de 
passageiros, que, ao verem os cartazes com as fotos e os nomes dos 
desaparecidos, poderiam identificar alguns deles, ajudando na 
localização. 

Cumpre acrescentar que, em vários casos, alguns desses 
desaparecidos poderiam estar até mesmo viajando nesses coletivos. 

A obrigação instituída no presente projeto não acarretará nenhuma 
despesa para as empresas nem para o poder público estadual, que, 
por meio do DER-MG já fiscaliza rotineiramente as concessionárias do 
transporte intermunicipal. 

A aprovação deste projeto permitirá a abertura de importante espaço 
para as famílias de pessoas desaparecidas e a prestação de um 
serviço de utilidade pública. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

REQUERIMENTOS 
N° 920/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado 

apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à elaboração de novo 
programa de eletrificação rural, nos moldes dos programas Lumiar, 
Luz de Minas e Minas Luz, para atender as pequenas localidades e 
propriedades rurais. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 921/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Conselho da Mulher 
Empreendedora da Associação Comercial de Minas l?ela realização 
do 3° Encontro Mineiro da Mulher Empreendedora. (- A Comissão de 
Turismo.) 

N° 922/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a nova Diretoria do Lions 
Clube Pouso Alegre pela sua posse, que ocorrerá dia 27/6/2003. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

N° 923/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Centro de Recuperação e Reabilitação 
Vida Plena, no Município de Vespasiano, pelos 23 anos de fundação. 
(-À Comissão de Saúde.) 

N° 924/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso à Fundação Associação Comercial de Minas 
Gerais pelo lançamento do Movimento Pró-Memorial Hilton Rocha. (-
À Comissão de Saúde.) 

No 925/2003, do Deputado Pinduca Ferreira, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Prefeito Municipal e ao 
Secretário Municipal de Esportes, ambos de Betim, pela conclusão do 
Ginásio Poliesportivo Divino Braga, nesse município. (- À Comissão 
de Educação.) 

No 926/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja 
regulamentada a Lei no 13.722, de 2000, que dispõe sobre o 
pa~amento de militares, servidores públicos e pensionistas do Estado. 
(-A Comissão de Administração Pública.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
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Célio Moreira (2), Weliton Prado (2) e Dalmo Ribeiro Silva. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Turismo e de Assuntos Municipais. 
2a Parte (Ordem do Dia) 

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo 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. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Assuntos Municipais - aprovação, na 1 oa Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nos 843 a 845/2003, da Deputada Ana Maria; e de 
Turismo - aprovação, na 15a Reunião Ordinária, do Requerimento no 
884/2003, do Deputado Weliton Prado (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 Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei n° 114/2003; Weliton Prado (2), solicitando a retirada de 
tramitação dos Projetos de Lei nos 181 e 182/2003; e Célio Moreira, 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 628/2003 
(Arquivem-se os projetos.), e, nos termos do inciso XVI do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Célio Moreira, 
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei 
Complementar no 2/2003. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Jô 
Moraes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, 
nos termos do seu § 1°, transferi-la ao Deputado Padre João. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 
minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João. 

O Deputado Padre João - Agradeço à Presidência e à Deputada Jô 
Moraes. Compartilharei a atuação do CONSEA-MG. Criado em março 
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de 1999, o Conselho funcionava sob decreto, e hoje é regulado 
por lei delegada. Há grande empenho da sociedade civil organizada 
para garantir a segurança alimentar e nutricional em Minas. São 16 
regionais bem organizadas, e ainda faltam 1 O. 

O CONSEA-MG elaborou o Plano Dignidade e Vida e está formando 
o Plano Dignidade e Vida 11. Para aperfeiçoar os procedimentos e as 
metodologias do processo de elaboração, além do envolvimento da 
Comissão Técnica Institucional, participarão também representantes 
da sociedade civil que integram o Conselho. Com essa finalidade, 
será realizado o Mutirão Dignidade e Vida. Trata-se de caravana que 
conhecerá, "in loco", iniciativas e experiências bem sucedidas na área 
de segurança alimentar e nutricional, desenvolvidas por órgãos 
governamentais e instituições da sociedade civil na região Norte de 
Minas. Acontecerá entre os dias 30 de junho e 3 de julho deste ano. 
Minha fala justifica, neste momento, minha ausência desta Casa, pois 
represento este Poder no CONSEA-MG. Participaremos dessa 
caravana para acompanhar de perto esses projetos. 

No ano passado, foram destinados R$82.000,00 para cada regional. 
Esse valor é baixo, porque existem regionais compostas de 70 e 80 
municípios. O importante é que, com esse pouco, várias entidades 
têm feito muito, como hortas, padarias e cozinhas comunitárias. 
Projetos pequenos envolvem inúmeras famílias e garantem não o 
mero alimento, mas alimento nutritivo, de qualidade, numa perspectiva 
permanente. 

Ao representar esta Casa no CONSEA, buscamos a sintonia entre 
Estado, Governo Federal e municípios. Nessa caravana, 
encontraremos os Prefeitos de Montes Claros, Januária, Porteirinha, 
Janaúba. Para trabalhar com segurança alimentar, é preciso 
compromisso das entidades do Executivo e dos Legislativos 
Municipais, pois a política tem o desfecho no município. O primeiro 
responsável é o Prefeito, com acompanhamento do Legislativo 
Municipal e da sociedade civil organizada. O município merece 
atenção especial, pois é o verdadeiro gestor das políticas públicas. 
Por isso peço aos colegas que incentivem e apóiem a constituição do 
Conselho de Segurança Alimentar Municipal. A Constituição de 1988 
exige que cada política pública tenha um conselho, mas é preciso 
distinguir a composição do CONSEA, único Conselho em que 2/3 dos 
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membros são da sociedade civil e apenas 1/3, do poder público. 
Isto garante a funcionalidade e eficiência e facilita os trabalhos, pois, 
infelizmente, o poder público, que conta com pessoas liberadas, às 
vezes não tem o mesmo empenho da sociedade civil organizada, 
formada por pessoas solidárias, que pagam para trabalhar quando a 
organização é de credibilidade. É neste ponto que chamo a atenção 
para que ajudem a criar o CONSEA municipal. 

A grande vantagem do CONSEA-MG é a de centralizar os dados 
das famílias carentes do município. Ou seja, os dados que os 
vicentinos, os templos espíritas, a assistência social e a Secretaria da 
Educação possuem estarão centralizados no CONSEA, possibilitando 
aos Conselheiros rever e ampliar a listagem, acompanhando o 
atendimento às famílias carentes. 

Sr. Presidente, essa caravana que faremos na semana que vem, 
com a minha participação, representando esta Casa, será para 
conhecer esses projetos, que têm parceria com o Governo do Estado, 
mas estão sob a responsabilidade de entidades que servem e 
garantem a promoção humana. Não são projetos assistencialistas, 
mas garantem a dignidade humana e contribuem para que as pessoas 
possam caminhar com suas próprias pernas, em busca da 
sobrevivência. 

Encaminhei ofício à Mesa informando a programação do evento, que 
irá de 30 de junho a 3 de julho e no qual passaremos por diversas 
cidades e colheremos subsídios para a preparação do grande Plano 
Dignidade e Vida 11. Esse plano será elaborado para o período de 
2004 a 2007. Experiências serão levadas e partilhadas pelos 
municípios do Estado na grande conferência. 

Agradeço a oportunidade de partilhar essas informações, não só 
com os colegas, mas também com os telespectadores da TV 
Assembléia, com a imprensa e com o público das galerias. 

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. 

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

presente reunião o Projeto de Lei no 119/2003, apreciado na reunião 
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extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os Projetos de 
Lei n°s 9, 17 e 166/2003, apreciados na reunião extraordinária 
realizada hoje, pela manhã. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 60 

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 (Deputado Mauri Torres) - Estão reabertos os 

nossos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 
27, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 27/6/2003 
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Rêmolo Aloise - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -

Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Jayro Lessa - Maria 
Olívia - Pinduca Ferreira. 

Falta de Ouórum 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 especial de 
segunda-feira, dia 30, às 17h30min, nos termos do edital de 
convocação, e para a reunião de debates também de segunda-feira, 
às 20 horas. 

ATA DA sa REUNIÃO ESPECIAL, EM 13/6/2003 
Presidência da Deputada Jô Moraes 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras da Sra. 
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Presidente - Palavras da Sra. Shirlei Aparecida Almeida Silva -
Palavras do Sr. Dione Manetti - Palavras do Sr. Leomar Luiz Prezotto -
Palavras do Sr. João Luiz Homem de Carvalho - Palavras do Sr. 
Leonardo Coelho - Palavras do Sr. Edmar Gadelha - Esclarecimentos 
sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Rêmolo Aloise - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jô Moraes - José 

Henrique - Olinto Godinho. 
Abertura 

A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - Às 8h45min, declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
- O Deputado Olinto Godinho, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa 
os Exmos. Srs. Dione Manetti, Diretor da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária; Shirlei Aparecida Almeida Silva, representante do 
Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária; João Luiz Homem de 
Carvalho, Secretário Extraordinário de Erradicação do Analfabetismo; 
Leonardo Coelho, representante do Fórum de Cooperativas Populares 
do Rio de Janeiro; Edmar Gadelha, Diretor Executivo do Conselho de 
Segurança Alimentar de Minas Gerais; Leomar Luiz Prezotto, 
Consultor de Legislação Sanitária de Santa Catarina, e Carlos 
Calazans, Delegado Regional do Trabalho. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença dos seguintes 

participantes: Sra. Ernaldina Sousa Rodrigues, Diretora do Trabalho 
da Prefeitura Municipal de Pirapora; Srs. Ednir Medeiros Barbosa, da 
Divisão de Programas Comunitários da Prefeitura Municipal de 
Pirapora; José Eustáquio, Secret.ário Municipal de Pirapora; ldalvo 
Toscano, consultor em microfinanças; nossa querida companheira, 
Vereadora do PT, Neila Batista, de Belo Horizonte; Rosa Maria 
Medeiros, representante da Universidade Federal de Lavras; Marcelo 
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de Paula Pereira, Secretário Municipal de Agricultura de Pedro 
Leopoldo; Amauri dos Santos, Assessor Técnico-Pedag6gico da 
Juventude Operária Católica; Ricardo Dutra, consultor da Prefeitura de 
Belo Horizonte; Luiz Sérgio Soares, do ECFAZ, do Ministério da 
Fazenda; Simeão Leão, articulador comunitário da Rede de 
Intercâmbio de Tecnologias Alternativas. Em nome deles, 
agradecemos a todos os que fizeram um esforço grande para 
compartilhar conosco desta plural, diversa e rica iniciativa; os 
professores históricos da economia solidária, que são os integrantes 
da tribo pataxós, do Município de Carmésia; o Sr. Suricato, da 
Associação de Trabalho e Produção Solidária dos Portadores de 
Sofrimento Mental, e os integrantes do Fórum Mineiro de Saúde 
Mental, de Belo Horizonte, e da Coordenação de Saúde Mental da 
Secretaria de Saúde de Belo Horizonte; e o Sr. Walter Barbosa, 
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, 
representando o Sr. Ademir Lucas, Prefeito Municipal de Contagem. 

Registramos também a mensagem do Deputado Federal Ivo José, 
que cumprimenta os organizadores deste evento por meio da 
representação da Região Metropolitana do Vale do Aço. 

Destinação da Reunião 
A Sra. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de 

Debates A Outra Economia Possível: A Economia Solidária, com o 
tema "Legislação e Políticas Públicas de Economia Popular Solidária". 

Palavras da Sra. Presidente 
Os meios de comunicação nos fazem lembrar - diariamente, 

inevitavelmente - que vivemos num mundo em conflito. Ações 
militares e atos de terrorismo, envolvendo países ou regiões, revelam 
profundas divergências políticas, étnicas ou religiosas e resultam no 
sacrifício de milhares e milhares de pessoas, a maioria das quais 
vítimas inocentes da intolerância, da busca pela hegemonia e pelo 
poder. 

Muitos dos conflitos que têm afligido a humanidade carregam 
também razões econômicas, disputas por produtos e mercados, 
acarretando, de um lado, a concentração de riqueza em poucas mãos 
e, de outro, a perpetuação das desigualdades e das precárias 
condições de vida de um contingente que é quase sempre maioria. 

Tais conflitos e desigualdades, milenares e presentes em quase 
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todos os lugares do mundo, encontram, porém, resistência e 
antrdoto em um dos valores fundamentais do ser humano: a 
solidariedade. Paralelamente às ações de dominação, de abuso 
econômico e de injustiça, desenvolvem-se atitudes de cooperação, de 
ajuda mútua, de compartilhamento das dificuldades. 

Foi com base nesses princípios que nasceu, por exemplo, O 
cooperativismo, assim como outras formas de associação de pessoas 
ou de grupos ccim a finalidade de defender interesses coletivos, 
uninçio esforços e sentimentos em torno de um projeto comunitário. 
Foi assim também que surgiu a economia popular solidária, alternativa 
de organização econômica que tem se· ampliado e se fortalecido no 
Brasil, nas últimas décadas. 

Ela se fundamenta, como se sabe, na valorização do trabalho, da 
cultura e da criação, no combate às diversas formas de exploração, 
tendo em vista o objetivo de promover o bem-estar individual e 
coletivo, a harmonia nas relações interpessoais e a melhoria da 
qualidade de vida. Funda-se também no respeito e na utilização 
adequada dos recursos naturais, vistos como patrimônio de todos e 
garantia de sobrevivência para as futuras gerações. 

Num contexto em que os efeitos perversos da globalização, da 
concentração de capitais e do jogo financeiro se evidenciam na crise 
do emprego, na manutenção dos desequilíbrios e dos baixos índices 
de desenvolvimento humano, a economia popular solidária constitui 
um caminho que deve ganhar apoio e atenção, tanto nos movimentos 
da sociedade civil quanto na formulação das políticas públicas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em seu papel 
de estimular a discussão das questões de relevância para a 
população do Estado, promove este ciclo de debates, juntamente com 
o Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária, na expectativa de 
que ele gere subsídios importantes para o crescimento desse novo 
modelo de organização das atividades econômicas. 

Queremos agradecer a participação do Fórum Mineiro, das demais 
instituições e pessoas que contribuíram para a realização deste 
evento, assim como a presença do público e dos ilustres expositores, 
que, com sua experiência e conhecimento do tema, irão trazer relatos 
e pontos de vista enriquecedores para a compreensão da economia 
popular solidária e de sua estruturação em nosso Estado. Muito 
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obrigado. 

Palavras da Sra. Shirlei Aparecida Almeida Silva 
Bom dia, companheiras e companheiros. É com muita alegria que 

estou aqui hoje. Agradeço a nossa companheira, que não pôde vir por 
problemas de saúde. Conversamos ontem no Fórum, e vou ler a 
saudação da Patrícia. Para nós é muito importante estar aqui em Belo 
Horizonte com companheiras e companheiros de todo o Estado, para 
discutirmos os nossos anseios, os nossos desejos e os nossos 
sonhos. Acreditamos que sonhar é possível. Viver é necessário, e 
viver com qualidade de vida. Nós, mulheres e homens, habitantes 
deste planeta, temos o direito e o dever de construir uma sociedade 
mais justa, igualitária e prazerosa, com o som da viola, com o canto 
dos pássaros e o abraço e a alegria de cada um. 

Gostaria, em primeiro lugar, de contextualizar este evento. 
A nossa história não se iniciou agora, mas em 1995, quando um 

grupo de entidades e de organizações decidiu formar um fórum de 
geração de trabalho e de renda. Naquela época, não falávamos em 
economia solidária, pois não havia ainda esse conceito. Éramos 
movidos por algumas angústias, alguns desejos de fazer algo 
diferente, principalmente porque não dava para continuarmos daquela 
forma. 

Trabalhávamos com grupos de mulheres e com grupos de homens 
que queriam gerar renda e qualidade de vida, mas não tinham 
emprego nem outra forma para fazer isso. Depois, a essa caminhada 
somaram-se alguns parlamentares, entidades religiosas e sindicais. 
Hoje está confirmada a formação do movimento de economia popular 
solidária. Não podemos esquecer que esse movimento começou em 
Belo Horizonte. Ficávamos angustiados porque falávamos de um 
fórum mineiro, mas, nos limites de Belo Horizonte, ficávamos restritos, 
porque o nosso Estado é muito grande. 

No ano passado, procuramos a interiorização do fórum, um grande 
desafio que abraçamos e que resolvemos buscar. Como faríamos 
isso? A primeira questão levantada era que precisávamos discutir as 
metodologias utilizadas. Fizemos um pequeno primeiro encontro para 
discutir esse assunto. Depois, movidas pela alteração no Código Civil, 
fizemos o segundo encontro sobre legislação com companheiros e 
companheiras do Estado. 
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Finalmente, em dezembro do ano passado, fizemos um 

encontro para 40 pessoas, lotando a Casa do Grau com 90 pessoas, 
que tiveram que ficar de pé e do lado de fora da casa. _Houve um 
debate muito bom, e um dos encaminhamentos surgidos foi a 
realização de uma feira estadual de economia solidária e um ciclo de 
debates. Queríamos discutir esse assunto e também fazer um 
mapeamento do que somos, onde estamos, o que produzimos e quais 
são esses grupos, pessoas, homens e mulheres dispersos pelo 
Estado. Para isso era necessário fazer encontros regionais, porque 
não queríamos simplesmente montar uma ficha, um cadastro que não 
tivesse vida. Mais importante que ter dados nas mãos era que as 
pessoas se encontrassem. Com isso, fizemos, se não me engano, 14 
encontros em todo o Estado. As pessoas se encontraram e trocaram 
experiências. Não estive em todos, mas cada companheiro ou 
companheira que participou trouxe uma riqueza muito grande. Houve 
uma surpresa porque, antes de tudo, não conseguíamos dimensionar 
o que estávamos fazendo. Se no início do ano achávamos que 
éramos poucos e poucas, hoje temos a certeza de que somos 
milhares de pessoas que estão fazendo a economia solidária no 
Estado. Somos milhares de homens e mulheres que querem um Brasil 
diferente, que sabem que isso é possível e que também é um desejo 
seu e de outros companheiros dispersos pelo Estado. 

Percebemos também, nessa caminhada, que precisamos fazer 
alterações significativas no nosso modo de lidar, no nosso modo de 
ver o mundo e, principalmente, na construção de políticas públicas, 
pois as atuais não atendem aos nossos desejos. O modelo de 
cooperativismo que temos está um pouco caduco, mesmo com as 
alterações do Código. Não há ainda um modelo específico para 
economia popular solidária. Temos desafios na legislação sanitária e 
na comercialização. Vivenciamos isso para a realização deste evento. 
As pessoas que deveriam trazer os produtos para cá falavam: "E 
agora? Como vamos tirar a nota fiscal? Como passaremos pelas 
barreiras?". Isso foi um desfio enorme. As formas para resolver isso 
foram as mais criativas possíveis. Cada pessoa que telefonava dizia 
que estava fazendo de uma forma. Creio que há algumas organização 
com encomendas enormes. São caminhões inteiros de mercadorias, 
porque a nota fiscal foi emitida em nome de uma organização não 
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governamental, a alternativa do momento. Não queremos viver na 
ilegalidade, mas ser legais, porque somos brasileiros e brasileiras e 
temos o direito de ir, de vir e de comercializar os nossos produtos. 
Então, esses são os desafios colocados. 

O sonho da economia solidária é o da construção de uma nova 
sociedade. Esse sonho não é novo. Desde a antiga União Soviética, 
Rochadali e outros, fizeram-se propostas nesse sentido. A economia 
solidária nos coloca princípios, talvez seja esse o grande diferencial 
em r.elação à outra economia que acreditamos ser possível. Ela se 
volta para os valores humanos da vida, centrados na dimensão do 
humano e na geração da vida. O lucro, se houver, será aquilo que 
sobrou depois de uma transação, mas o maior ganho em que temos 
que pensar é o que está sendo gerado com o que estou fazendo com 
a minha vida, com a minha produção. Qual é minha responsabilidade 
quando consumo uma laranja, uma camisa? O que está sendo feito 
disso? Qual é a minha responsabilidade e o impacto do meu viver? 

Somos seres políticos. Como tais, temos o direito e o dever de 
mudar nossas relações e, principalmente, de mudar nossa economia, 
que está centrada na acumulação de capital e riqueza e que está 
gerando mortes. Estão morrendo seres e rios, nosso planeta está 
agonizando, pedindo socorro. A economia solidária - vou usar um 
termo - "se mete a besta" ao dizer que é possível fazer diferente. 
Ainda há tempo de salvar nossa própria casa, esse planeta azul 
maravilhoso, cheio de riquezas e potencialidades, que tem um limite, o 
da própria sustentação. 

O evento que estamos realizando nesta semana é muito diverso. As 
pessoas perguntam: "Como vocês fizeram uma feira que tem debate, 
música, dança e oficina?" Respondemos que foi porque diversa é a 
vida, que não pode se limitar somente a um aspecto. Creio que devem 
ter faltado uns cinco ou seis aspectos, e espero que, no próximo ano, 
façamos um evento que abarque todos eles e que, a cada vez que 
nos encontrarmos, quer seja em Belo Horizonte, em Muriaé, em 
Pirapora ou em São Gonçalo, consigamos encontrar os companheiros 
e companheiras na diversidade; que, a cada vez que nos 
propusermos a realizar uma ação, que seja de inclusão, que as 
pessoas sintam-se felizes e solidárias, que nossos corações pulsem, 
os olhos se encham de lágrimas de alegria e felicidade por estarmos 
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nos encontrando no companheiro e na companheira. Se 
conseguirmos fazer isso no nosso bairro, casa e cidade, com certeza 
estaremos mudando o mundo e construindo uma possibilidade de 
realização dos nossos anseios. 

Esta Mesa tem um desafio enorme de discutir a legislação, pensar 
propostas. Sabemos que esta Casa tem esse compromisso, não é à 
toa que estamos aqui. Agradeço imensamente a todos os 
companheiros e companheiras da Mesa, principalmente à Jô, que 
preside a Mesa, e espero que consigamos construir políticas públicas 
com a participação de cada um. Obrigada. 

Palavras do Sr. Dione Manetti 
Meu bom-dia a todos. Cumprimento a Deputada Jô Moraes, aqui 

representando o Presidente da Assembléia, e os componentes da 
Mesa; cumprimento os Vereadores que participam de nossas 
atividades, os representantes de Governo das esferas municipais, 
estaduais e federal, os representantes de ONGs, os líderes sindicais, 
os companheiros do MST, os representantes de universidades, os 
representantes de fóruns, trabalhadores e trabalhadoras e demais 
presentes. Aqui represento o Prof. Paul Singer, Secretário Nacional de 
Economia Solidária, que se viu impossibilitado de comparecer a esta 
atividade. Dele trago uma saudação a todos, pela importante atividade 
que aqui está sendo desenvolvida. 

Vivemos um momento novo e importante na história do nosso País. 
O esgotamento do padrão das políticas desenvolvidas ao longo das 
últimas duas décadas e o esgotamento da paciência do povo 
brasileiro com esse padrão de relação com o erário público trouxeram-
nos a possibilidade da construção de um novo Governo, de um 
Governo diferenciado, que marca nossa história, quando se elege 
Presidente da República um trabalhador nordestino metalúrgico, o 
Presidente Lula. O Presidente da República, desde sua campanha, 
manifestava a necessidade de construirmos uma política diferenciada, 
uma história diferente para nosso País. Quando o Governo Federal 
manifesta, por meio do Presidente da República, a prioridade da 
erradicação da fome no Brasil, ele o faz porque compreende que esse 
é um elemento fundamental para que os trabalhadores e 
trabalhadoras recuperem sua cidadania. Quando o Presidente da 
República manifesta a prioridade dada ao tema das cooperativas, à 
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questão do microcrédito, tomando a decisão, a partir de uma 
demanda do movimento social, de constituir uma Secretaria Nacional 
de economia solidária, ele o faz como uma sinalização que traduz o 
compromisso do Governo com o País. A Secretaria Nacional de 
Economia Solidária surge como uma demanda do movimento social, 
como uma demanda da sociedade civil. Em novembro, em Porto 
Alegre, várias entidades, que se organizavam no GT Brasileiro de 
Economia Solidária, debatiam qual seria o espaço, o tamanho e a 
importância que a economia solidária teria no Governo Lula. 

Naquele momento, essas organizações lançaram o desafio de se 
construir uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, que não 
fosse proposta apenas por essas entidades, mas pelos diferentes 
setores envolvidos com o tema. E durante a 1 a Plenária Nacional de 
Economia Solidária, ocorrida em dezembro no Estado de São Paulo, 
percebemos que estávamos falando de algo importante, que tinha 
dimensões que poucos compreendiam. E foram a convicção de que o 
tema teria importância no novo Governo e a confiança na capacidade 
da sociedade civil que estava envolvida com o assunto que levaram o 
GT brasileiro de economia solidária a propor ao Presidente da 
República a criação dessa Secretaria. 

A Secretaria surgiu, então, não só por uma demanda da sociedade 
civil, mas também pela necessidade de resposta do Governo a uma 
nova realidade do mundo do trabalho: hoje, boa parte da população 
economicamente ativa do País - mais de 50% dos trabalhadores -
gera sua renda sob outras formas de organização do trabalho, que 
não a relação tradicional capital-trabalho, da carteira assinada. Esse é 
um aspecto importante, que precisamos compreender. Portanto, essa 
Secretaria surge também como uma das repostas à necessidade de 
atendimento a esses trabalhadores. Mas é preciso dizer que essa 
realidade não é exclusiva do Brasil. Mesmo países do Primeiro Mundo 
enfrentam o problema do desemprego, como observamos 
ultimamente na Alemanha, demonstrando que o modelo atual dá 
sinais de esgotamento e que, para responder a essa nova realidade, 
são necessárias a criatividade, a força e a convicção de que é 
possível recuperar o verdadeiro sentido do trabalho, ou seja, algo 
enobrecedor do homem e da mulher, e não um compromisso 
transformado em fardo. 
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A economia solidária recupera conceitos que fundaram o 

cooperativismo, mas compreende que, atualmente, embora ainda haja 
organizações cooperativas que têm identidade com os conceitos de 
autogestão, solidariedade e democracia, o cooperativismo tem em seu 
seio organização que se utiliza dessa legislação para flexibilizar e 
precarizar as relações de trabalho em nosso País. Portanto, é 
necessário que tenhamos clareza de que precisamos de um novo 
marco legal para responder a essa nova realidade, o que também 
debatido será nesta manhã. 

Quero registrar que, paralelamente à construção da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária, constitui-se o importante movimento 
de construção do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. O que 
temos visto nos encontros de economia popular solidária e de 
cooperativismo popular que têm acontecido nos diferentes Estados da 
Federação não é pouca coisa. Não é pouca coisa ver, no Rio Grande 
do Sul, um encontro estadual que reúne mais de 450 pessoas. Não é 
pouca coisa ver que no Rio de Janeiro reuniram-se mais de 400 
pessoas. 

Não é pouca coisa ver os Estados da Paraíba, de Alagoas, de São 
Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte, do Piauí e outros 
mobilizando diferentes atores do movimento social em torno de um 
mesmo tema, em torno da construção de um mesmo processo, 
recuperando relações, identidades de diferentes setores que no último 
período vinham construindo suas lutas de forma descolada porque a 
conjuntura impunha isso. 

Na nossa opinião, esse processo de construção do Fórum Brasileiro 
de Economia Solidária representa o surgimento de um novo sujeito 
social no País, que vem com a força da sua capacidade de 
mobilização, mas que compreende a necessidade de fazer a disputa 
do poder econômico. É assim que a economia popular solidária vem 
se apresentando nas suas diferentes faces. 

Em meio a esse processo, já na última década, percebemos a 
sensibilidade de alguns setores importantes do movimento social e da 
produção intelectual do País com relação a esse movimento. 

Não é pouca coisa perceber a importância que os mundos 
acadêmico e sindical passam a dar ao tema da economia popular 
solidária. Cito o importante envolvimento da UNITRABALHO e da 
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Rede de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares, 
além da criação da Associação Nacional dos Trabalhadores e 
Empresas de Autogestão ANTEAG -, da Agência de 
Desenvolvimento Solidário da CUT, da UNISOL e de outras 
organizações oriundas do movimento sindical. 

Não é pouca coisa perceber, já na década de 1980, a importância 
desse tema na organização da intervenção da Cáritas brasileira. Não 
é pouca coisa perceber que os diferentes atores e sujeitos sociais do 
País começam a compreender o papel do setor da economia popular 
solidária na construção de uma nova economia, de um novo 
referencial de sociedade. 

Na nossa opinião, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que 
ocorrerá dos dias 27 ao 29 em Brasília, marcará um novo momento no 
País. Esse é um processo que deve ser reforçado. Dezessete Estados 
já confirmaram sua participação, e com certeza muitos outros irão 
fazê-lo. A participação dos companheiros e companheiras de Minas 
Gerais também é fundamental. Este é um momento histórico que deve 
ser fortalecido pelos diferentes setores da sociedade das diferentes 
regiões do País. 

Segundo o Prof. Paul Singer, este ano ficará marcado na história da 
economia solidária do País e não só pela criação da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária, que é um marco histórico importante. 

É a primeira vez que teremos políticas públicas voltadas para esse 
setor em âmbito federal. Vou utilizar o tempo da minha fala à tarde 
para comentar isso. 

A história da economia solidária ficará marcada este ano em nosso 
País por conta da construção do Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária, da capacidade de mobilização que esse processo vem 
demonstrando e pela força de diferentes setores da sociedade que se 
unifica e que, em nossa opinião, constitui um novo sujeito social. Acho 
que é com essa força que nosso setor se apresenta e é com ela que 
se constitui um novo interlocutor na sociedade. No que depender das 
ações da nossa Secretaria, sairá a todo momento fortalecido. Desejo 
a todos um bom encontro, um bom seminário e que possamos sair 
daqui mais fortes do que quando entramos. Obrigado. 

Embora não constem aqui os nomes dos representantes de todas as 
entidades e instituições, registramos com muita satisfação as 
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presenças de algumas do interior, cujas delegações passamos a 
cumprimentar: Ernaldina Sousa Rodrigues, Diretora do Trabalho da 
Prefeitura Municipal de Pirapora; Ednir Medeiros Barbosa, da Divisão 
de Programas Comunitários da Prefeitura Municipal de Pirapora; José 
Eustáquio, Secretário Municipal de Pirapora; ldalvo Toscano, 
consultor em microfinanças; nossa querida companheira Neila Batista, 
Vereadora do PT de Belo Horizonte; Rosa Maria Medeiros, 
representante da Universidade Federal de Lavras; Marcelo de Paula 
Pereira, Secretário Municipal de Agricultura de Pedro Leopoldo; 
Amauri dos Santos, Assessor Técnico-Pedagógico da Juventude 
Operária Católica; Ricardo Dutra, Consultor da Prefeitura de Belo 
Horizonte; Luiz Sérgio Soares, do ECFAZ, do Ministério da Fazenda; 
Simeão Leão, articulador comunitário da Rede de Intercâmbio de 
Tecnologias Alternativas. Em nome deles, agradecemos todos os que 
fizeram um esforço grande para compartilhar conosco desta plural, 
diversa e rica iniciativa. 

Palavras do Sr. Leomar Luiz Prezotto 
Bom dia a todos os participantes deste ciclo de debates. Quero 

agradecer à Assembléia e ao Fórum Mineiro de Economia Popular 
Solidária pelo convite. No pouco tempo de que dispomos, vou 
procurar ser o mais incisivo possível. Embora o tema pareça simples e 
possa, até certo ponto, ser entendido assim, ele é muito complexo 
naquilo que nos propomos a debater e a construir. É por isso que ele 
se torna complexo. Vou usar o outro microfone para utilizar o apoio 
das transparências. 

Em primeiro lugar, quero dizer que nunca gostei de me apresentar 
dessa forma, como consultor de legislação sanitária, mas sim como 
um cidadão inquieto com a situação de exclusão existente neste País, 
graças às várias formas e diversas coisas que acontecem, 
principalmente nesse caso, pelos instrumentos legais que foram 
pensados e construídos longe dos olhares e interesses da população 
brasileira. 

Com esse intuito, falarei algumas coisas para vocês. 
Já começo com um título diferente do tema proposto, justamente 

porque não quero falar sobre legislação sanitária sem trabalhar e 
construir esse tema sob a visão do desenvolvimento, que vai ao 
encontro do que o Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária está 
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discutindo e fazendo, pelo menos pelo que ouvi da Shirlei, em sua 
exposição. Esse desenvolvimento pode ser chamado de economia 
popular solidária, desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento 
com inclusão. O mais importante é que por trás disso estejam de fato 
a inclusão das pessoas, a promoção e a construção da cidadania. 
Essa é a virada que nos propomos a construir. 

Nesse caso, a legislação sanitária serve para ajudar no controle da 
qualidade dos alimentos, que tem ligação direta com a agroindústria 
rural de pequeno porte, ou com os pequenos empreendimentos, das 
agroindústrias familiares, dos agricultores familiares assentados e, na 
visão não mais de crescimento e acúmulo econômico na mão de meia 
dúzia de pessoas, mas sim de crescimento da economia com caráter 
de inclusão social, trabalhar o respeito às diferenças culturais, que são 
muito salutares à cidadania e à democracia, também compreendendo 
e trabalhando o ambiente de outra forma. Se não agirmos assim, 
daqui a pouco será difícil continuarmos discutindo sobre economia, 
ainda que seja em caráter solidário. 

Nessa visão, procuraremos entender e trabalhar a pequena 
agroindústria, com enfoque na legislação sanitária. 

Trabalharei algumas características do que entendo como 
agroindústria rural de pequeno porte. Como estamos falando de 
pequena agroindústria, da agricultura familiar, de economia popular 
solidária, ela se diferencia de uma grande agroindústria em suas 
características e sua lógica de funcionamento. Não quero aqui 
polemizar sobre se a grande agroindústria é melhor ou pior que a 
pequena, mas sim frisar caracterfsticas que a diferenciam dos demais 
empreendimentos, porque também há diferenças quando pensemos 
em ter uma legislação sanitária. 

Antes de abordar propriamente a legislação, gostaria de marcar um 
outro ponto muito importante. Em nossa caminhada por este País 
afora, em especial por meu Estado, Santa Catarina. - O companheiro 
João Luis é testemunha -, temos percebido que quem é contra ou a 
favor de uma mudança na legislação sanitária sempre se utiliza de 
uma coisa chamada qualidade. Confesso que fiquei inquieto com isso, 
afinal de que qualidade estão falando? Qual o entendimento? Qual a 
concepção? Qual o conceito de qualidade que essas pessoas têm 
como referencial? Fui delimitando alguns aspectos que, de alguma 
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forma, eram compreendidos por quem defende a legislação 
sanitária excludente. 

E procurei mostrar outra visão de qualidade que pode ser resgatada 
e reconstruída do ponto de vista da inclusão social. 

O primeiro aspecto é o sanitário. Nos últimos 50 anos, o aspecto 
sanitário no Brasil tem sido observado e controlado com a 
preocupação de não causar prejuízo comercial e econômico aos 
grandes grupos interessados em comercializar os alimentos. Nunca se 
deu ênfase à saúde que o alimento deve promover. 

A primeira mudança que se propõe é o enfoque do aspecto 
sanitário. O alimento só poderá ser comercializado e consumido se 
estiver em condição de promover saúde. 

Outro ponto é o nutricional. Muitos produtos que estão nas estantes 
dos supermercados nada têm de nutritivo. São mais enchimento que 
alimento. Aliás, o cidadão confunde muito os conceitos de produto e 
alimento. Produto é um objeto qualquer; alimento tem substância, 
nutre. Por outro lado, os produtos comerciais promovem giro de 
economia e possibilitam que alguns atores sociais - poucos, meia 
dúzia, talvez - acumulem cada vez mais em torno de si mesmos. 

Há também o aspecto organoléptico. Diz respeito às propriedades 
do alimento: bom cheiro, bom sabor, boa textura e boa coloração, o 
que é fácil de observar quando manipulamos ou consumimos um 
alimento. No açougue, por exemplo, logo se percebe se a carne é 
suspeita, apenas observando-se sua cor, textura e cheiro. 

Esse aspecto pode estar ligado tanto à qualidade do alimento 
quanto ao prazer de consumir algo saboroso. Isso também compõe a 
cidadania. 

Outro item é a facilidade de uso. Pessoas têm me procurado para 
compreender isso. Facilitar o uso não é promover a lógica capitalista 
do desenvolvimento que se acumula nas mãos de poucos. As 
pessoas procuram, cada vez mais, alimentos prontos, simples de 
operar, fáceis de transportar e de armazenar - bom exemplo é o leite 
longa vida -, mas que, por outro lado, podem não representar a 
mudança que estamos propondo. 

Na verdade, há dualidade nesse aspecto, mas é no mundo em que 
estamos que temos de construir o novo. Atualmente, as pessoas não 
têm mais tempo para viver, para ficar com a família, para se sentar à 
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mesa ao meio-dia e à noite para almoçar e jantar. Come-se 
apressadamente. Nos grandes centros urbanos, se der tempo, 
almoça-se, e, assim, vai-se levando a vida. 

O outro aspecto é o regulamentar. Companheiros, esse ponto 
também é bastante interessante. O interesse econômico-comercial 
debruça-se completamente sobre o aspecto regulamentar. O alimento 
é clandestino ou legalizado? O que é mais clandestino: o alimento 
produzido em pequena escala por agricultores que, muitas vezes, não 
conseguem nem ter acesso às informações sobre a legislação 
construída longe do olhar e dos interesses desses agricultores e da 
população ou a lei? O que me parece uma caixa-preta é a legislação 
sanitária que vigora há 50 anos neste País. Isso é clandestino, porque 
está longe do olhar e do acesso da população. Muitas vezes, aquele 
alimento é feito com muito carinho, com muito amor e cuidado, mas, 
por conta desse instrumento perverso, o agricultor tem de 
comercializar seu produto às escondidas. Vamos nos dar conta de 
que vivemos em uma sociedade. Logo, precisamos de leis que 
regulamentem nossa convivência. Mas essas leis têm de ser 
construídas com o interesse das pessoas, e não de dois ou três 
interessados apenas em acumular dinheiro. 

Outro aspecto é o ecológico. Logo no início falei sobre a questão 
ambiental. O debate sobre a economia popular também trabalha 
fortemente esse aspecto. A ecologia e o meio ambiente têm de ser 
pensados em toda a cadeia produtiva, no processo e no produto. Se o 
processo for mal conduzido, o ambiente pode ser poluído - águas, 
solos, ar, etc. E, por outro lado, o produto tem de estar livre de 
contaminações. São os famosos " ... antes" adicionados aos alimentos, 
tanto no processo de produção primária quanto na industrialização. 
São os conservantes, os corantes, os aditivos em geral, que integram 
uma lista muito grande. 

Não dá para falar em economia popular solidária sem abordar o 
social. Talvez nosso desejo de que as pessoas passem a ser o 
principal, não um objeto, seja apenas um sonho; mas, se não 
sonharmos, não haverá mudança. É o sonho que promove a 
mudança. Temos de construir esse ideal na reflexão, na discussão, 
em nossas propostas, em nossos projetos, para que possam ser 
implementados no dia-a-dia. Nesse aspecto social, faz-se necessária 
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a inclusão das pessoas, tanto das que proéluzem quanto das que 
consomem. Tanto um ator quanto o outro têm de estar incluídos nesse 
processo produtivo e de consumo. Não basta produzir um alimento 
bom. O alimento tem de chegar às mãos das pessoas, e não às mãos 
de 1 0% apenas da população, que têm mais dinheiro para pagar um 
preço diferenciado por aquele produto. Debate-se que os alimentos 
ecológicos e orgânicos têm de ser mais caros. Será? Têm de ser tão 
caros quanto custe seu processo de produção, além de dar retorno à 
família que o produziu, a fim de que viva com qualidade. Mas têm de 
ser tão baratos, que todas as pessoas possam consumi-los. 
Obviamente, isso está ligado não só à legislação sanitária, ao preço 
do produto, à agroindústria; está ligado também a uma lógica diferente 
do funcionamento da sociedade como um todo; por isso, o grande 
desafio do Governo Lula de promover mudanças neste País. 

No aspecto cultural, fez-se uma varredura no meio rural brasileiro no 
que tange às características culturais das pessoas, às diferenças, à 
diversidade cultural, que se expressa em danças, em festas. Quando 
criança, lembro-me de que isso existia em nossa comunidade. E está 
cada vez mais distante. Mas, por outro lado, há um movimento em 
busca disso de novo. Existem casos de resistência e novos projetos 
que estão sendo construídos para recriar e recultivar toda essa 
riqueza cultural em nossa sociedade. Isso tem de estar presente 
também nos alimentos. 

Por fim, a apresentação dos alimentos, não só pela beleza e pela 
aparência mas também pela segurança, tanto da embalagem quanto 
do produto. 

Há duas divisões na legislação sanitária e no serviço de inspeção 
sanitária. Uma das divisões é referente ao aspecto dos produtos de 
origem animal. São os órgãos de agricultura que fazem a inspeção. 
Há algumas exceções. 

No âmbito federal, a inspeção é feita pelo Ministério da Agricultura, 
por meio de Serviço de Inspeção Federal- SIF. Quem tem o SIF pode 
comercializar seus produtos em qualquer lugar do País e do mundo. 
No âmbito estadual, o Serviço de. Inspeção Estadual - SIE -, com o 
qual se podem comercializar os produtos no Estado. No âmbito 
municipal, o Serviço de Inspeção Municipal - SIM -, com o qual os 
produtos são comercializados no município. 
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Outro órgão responsável pela fiscalização dos produtos é a 

Vigilância Sanitária, que regulamenta e fiscaliza a produção. Ela 
fiscaliza também qualquer tipo de produto, seja de origem vegetal, 
seja de origem animal, quanto à comercialização e ao consumo. 

Conforme o tipo de produto, há um órgão diferente para fiscalizar. 
Nessa divisão, há grande conflito, que se arrasta há muitos anos. 

A legislação sanitária convencional impõe algumas exigências para 
regularizar um empreendimento junto ao serviço de inspeção. Essa 
exigência de estrutura física, tanto em construção como em 
equipamentos já impõe grandes restrições. Isso se dá em dois 
momentos, porque condiciona a qualidade do alimento produzido à 
estrutura física. Quem tem uma grande construção, um equipamento 
de última geração, que custa caro e é de grande escala, parece que 
tem qualidade. O pequeno, adaptado à realidade local, não tem 
qualidade. 

A associação de qualidade com estrutura física é o primeiro 
equívoco profundo de concepção da nossa legislação. A 
conseqüência imediata é a exigência de grande volume de recursos 
para implantar uma agroindústria e regularizá-la junto ao serviço de 
inspeção. Essa é uma forma de exclusão social. 

Infelizmente, não dá para falar em 25 minutos. Então, nesse aspecto 
da legislação, o importante é entender que não podemos pensar só na 
legislação pura e simples. A legislação tem que ser pensada dentro 
desse novo enfoque do desenvolvimento, nesse tom de economia 
solidária que está sendo dado a neste debate. Ela tem que ser 
promotora de inclusão social, de cidadania, das pessoas que 
produzem e que consomem. Já não é possível ficar preso a essa 
legislação. Há uma burocracia tremenda, e a exclusão se dá pela 
desinformação. Tem SIF, tem SIM, tem Vigilância Sanitária. É uma 
confusão tremenda na hora em que o agricultor quer acessar o 
serviço. Um sistema diferente, que possa promover essa inclusão 
social tem que passar por um sistema único de inspeção, construído 
nacionalmente. É no município que vivem as pessoas, é lá que são 
produzidos os alimentos, é lá que deve ser feita a inspeção, que deve 
ter validade nacional. Os profissionais que fazem esse trabalho têm 
direito de exercê-lo em todo o território nacional. Além do mais, o 
alimento inspecionado em qualquer lugar que seja, tem qualidade 
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para ser consumido, não interessa onde estão residindo os 
consumidores. É uma questão óbvia, lógica, e o absurdo da exclusão 
social chega a esse ponto. Se o alimento foi inspecionado no 
município, ele não tem qualidade para ser consumido fora do 
município. Se esse produto não tiver qualidade, as pessoas que 
moram no município e o consumirem podem morrer. Isso não está na 
Constituição brasileira, que diz que saúde é um direito de todos. Mas 
também não vamos esquecer que em muitos municípios já existe o 
serviço de inspeção implantado, funcionando melhor que o serviço 
estadual e o federal. Essa divergência municipal, estadual e federal 
deve acabar na medida em que se constrói . um novo serviço de 
inspeção, um sistema nacionalizado unificado. 

Finalizando, esse novo serviço de inspeção deve ser gerido não só 
pelo Governo, mas por um conselho de gestão social. E esse 
conselho tem o papel de garantir que a cidadania e a inclusão social 
sejam o centro de todo esse trabalho de controle de qualidade de 
alimentos, e não mais o interesse econômico comercial. Isso é sonho, 
mas já temos experiências engatinhando no País. Então, o sonho é 
possível, e nos propomos a contribuir para a construção. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. João Luiz Homem de Carvalho 
Agradeço o convite feito e cumprimento a todos na pessoa da 

Deputada Jô Moraes. 
Para falar em outra economia possível, a economia solidária, temos 

que, em primeiro lugar, deixar de lado muita conversa e partir para a 
prática. 

Há quatro anos estive neste Plenário, que até estava mais cheio que 
hoje, para implantar um programa de economia solidária. Todos 
aplaudiram, o Governador aceitou, e o que aconteceu de lá para cá? 
Nada. Falamos uma coisa, e, na surdina, outra é feita. Comem o 
mingau quente pelas beiradas aqueles que têm a cabeça de exclusão 
social. Vamos um pouco para a prática. A primeira coisa é a seguinte: 
todos queremos ser modernos. Como disse a Shirlei, todos querem 
uma vida legal, agradável, ser modernos. Mas que modernidade é 
essa? Devemos falar de uma modernidade ética, que coloque os 
valores éticos da sociedade como determinante dos objetivos sociais. 
Esses são definidores da racionalidade econômica, para termos uma 
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opção técnica mais eficiente. É ético convivermos com essa 
pobreza, sobretudo em um País que tem um PIB de 
R$1.500.000.000.000,00? É ético viver neste País com 20 milhões de 
analfabetos, 20 milhões de pessoas que não conseguem distinguir a 
sua bandeira, porque não sabem ler? Essa, talvez, seja a única 
bandeira que tem escrito "Ordem e Progresso". Ou seja, o País que 
tem uma bandeira com escritos conserva 20 milhões de analfabetos. 
Isso não é ético. 

Então, devemos partir de uma situação de assistencialismo nessas 
questões éticas para uma questão de abolicionismo. Por exemplo, não 
pode existir pobreza no Brasil. Devemos definir as coisas para 
atuarmos, como disse, na prática. Uma das coisas que devemos 
definir é pobreza. Não considero pobre só aquela pessoa que ganha 
pouco. Considero pobre a pessoa que não tem garantia de 
alimentação, acesso à educação, atenção à saúde, casa com higiene, 
transporte urbano com eficiência, proteção, justiça e segurança. Os 
economistas, aqueles que pensam que devemos fazer o bolo crescer 
para dividi-lo, deitam e rolam. Eles dizem assim: "Não há dinheiro." 
Essa história é uma mentira. Esse negócio de fazer crescer o bolo é 
assim: imaginem um copo cujo conteúdo, depois de aumentar, 
entorna. Mas quando ele vai entornar, aumentam o copo, e assim vai. 
Então, não podemos entrar nessa onda de definir pobre como aquele 
que ganha pouco, mas sim aquele que não tem acesso a bens e 
serviços. 

Então, temos a pergunta: Onde arrumaremos dinheiro para fazer 
aquilo tudo? A pergunta não deve ser de onde vêm os recursos para 
erradicar a pobreza, mas sim de onde vêm os recursos necessários 
para continuarem os privilégios da riqueza. Devemos, então, partir 
para uma troca de incentivos, ou seja, em vez dos incentivos para o 
crescimento econômico, partir para incentivos para o desenvolvimento 
social. No Brasil, o incentivo econômico foi dado ao longo de séculos. 
Então, devemos trocar os incentivos econômicos pelos incentivos 
sociais. Com isso, teremos uma série de vantagens. 

Pularei algumas transparências para não tomar o tempo de vocês. 
Mostrarei algo muito interessante para vocês, para abrirmos um 
debate. Falamos em economia solidária, e a Shirlei, com o seu belo 
discurso, diz que temos que observar as políticas públicas aplicadas 
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no País e melhorá-las, para favorecer uma economia solidária. 
Sim, mas elas devem ter uma finalidade não só para intervir na 
economia solidária, mas para impedir uma política _econômica 
excludente. Falamos em uma economia solidária, em que a pessoa 
deve produzir algo e vender. 

Por exemplo, se a pessoa, num supermercado, adquire R$1 00,00 
em produtos agroindustrializados, isso vai remunerar de 30% a 40% 
as grandes agroindústrias, de 25% a 30% os produtores de insumos, 
de 20% a 25% a comercialização e de 5% a 1 O% o produtor. Isso 
chama-se causa estrutural da pobreza no campo. 

Enquanto estamos discutindo sobre economia solidária, a Monsanto 
está querendo emplacar o transgênico, e, quando fizer isso, aqueles 
5% a 1 O% do produtor irão para ela, porque fornecerá um pacote para 
o produtor. Então, ficaremos na discussão sobre a questão da 
produção rural, do pequeno produtor, entre as grandes agroindústrias, 
os grandes produtores de insumos e os grandes comercializadores. 
Imaginem que, na transparência, aqueles são pontos de acumulação 
de renda e aqueles três pontos, que refletem um maior acúmulo de 
renda, também são pontos políticos de decisão das coisas. Então, se 
não combatermos isso, nada resolverá. Dizemos que há dificuldades 
para os Bancos emprestarem para o sistema financeiro. Mas o que 
acontece com essa matriz tecnológica? Toda essa massa de dinheiro 
vai para os Bancos, mas para emprestar os Bancos pensam: "Quem 
oferece condição de investimento e de pagamento? São os grandes 
produtores de insumos, as grandes agroindústrias e os grandes 
comercializadores". 

O pobre passa a ser pobre, na questão da produção, porque produz. 
Se ele largar a produção, será menos pobre nessa matriz tecnológica. 
Essa é a causa estrutural, e temos que discuti-la. De qualquer 
maneira, a pessoa só avançará num determinado sentido, porque há 
40 anos não era assim. 

Antigamente, quando alguém ia casar com a filha de um fazendeiro, 
dizíamos que estava bem demais. Hoje não existe isso, se alguém for 
casar com a filha de um fazendeiro pensamos: "Está lascado, porque 
o cara está devendo e não ganha nada". Então, essa coisa acontece 
de uma maneira muito interessante. O pior de tudo é que, 
antigamente, quando esses três grandes complexos do setor 
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agroindustrial fechavam a porta para o produtor, ele o recebia na 
cidade, empregando. Agora o aumento da produção desses três 
segmentos não absorve mão-de-obra, aumentam a produção por 
intermédio da automatização. Essa é uma causa estrutural. 

O que adianta falarmos em economia solidária quando se pode 
emplacar uma questão de transgênicos, que seria reforçar aquela 
produção de insumos? Nessa discussão, temos que abordar as 
causas estruturais da pobreza, que impedem a aplicação de políticas 
públicas. O Prezetto falou sobre a questão da legislação exatamente 
nesse sentido, pois ninguém quer legislação para pequenos. 
Trabalhamos com isso há mais de 1 O anos; durante toda a minha vida 
trabalhei com a questão da inclusão social. Essa é uma causa 
estrutural, e não temos que conversar sobre causa conjuntural, que o 
produtor não é empreendedor, que não tem capacidade de absorver 
tecnologia, nada disso. A causa estrutural é essa, não esqueçam 
dessa imagem. 

Temos vários programas que provam isso. Instalamos um programa 
no Governo do Distrito Federal, de 1996 a 1998, que é o Programa de 
Agroindústria Familiar - PROF -, que hoje está implantado em Santa 
Catarina, Mato Grosso do Sul, Argentina, Peru e Equador e que luta 
contra isso. Tenho outras transparências para serem mostradas, mas 
acho que essas já mostraram o principal. 

Em qualquer outra atividade de política pública que o Governo 
adote, temos que exigir que se considere o compromisso com o êxito 
da ação da política pública, e não com o "lava mão". 

Por exemplo, para se fazer uma agroindustrialização, faz-se 
necessária uma escada cujo primeiro degrau deve ser a questão 
institucional, ligada à questão educacional. Hoje, nas universidades - e 
sou professor universitário há 31 anos-, ensinamos os alunos a cuidar 
apenas da classe média e dos ricos. As instituições não gostam de 
trabalhar com pobres. Tem-se de fazer um currículo mais solidário nas 
universidades e um trabalho em que o público-alvo seja o mais 
carente. Qualquer atividade, hoje, no Brasil, procura atingir um público 
menos carente. Não podemos ia\ar em empréstimo, economia 
so\idária, Banco do povo, no BrasiL Banco do povo é o Grinin Bank, 
de Bangladesh. O Banco do povo de Belo Horizonte só empresta aos 
que têm um cadastro, carro com seguro. Enquanto o Banco do povo 
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estiver atrelado ao Acordo da Basiléia não será Banco do povo. 

Também a legislação tem de ser mudada. Fernando Henrique 
Cardoso vetou uma proposta, do Deputado Jacques Wagner, que 
poderia ser novamente apresentada no Governo do Presidente Lula. 
O principal, em uma legislação, é a escala. Não se pode ter uma 
legislação para o pequeno igual à que se tem para o grande. Resolver 
o problema tecnicamente é uma questão de escala, mas o que se 
encontra por trás do problema é aquela causa estrutural, que mostrei 
para vocês. Seguindo a escada, apresentada na transparência, 
constrói-se a agroindústria, capacitam-se as pessoas, são fornecidos 
os insumos, faz-se o "marketing" do produto, presta-se ajuda na 
comercialização, fiscaliza-se e faz-se o acompanhamento. As políticas 
públicas têm de adotar, por princípio, a democratização das 
oportunidades. E quando as oportunidades são democratizadas, o 
resto vem naturalmente. São coisas fundamentais que construímos 
por meio da prática observada no dia-a-dia. É o que ocorre com o 
capital. O Gerente de Banco trabalha em função do lucro, portanto 
prefere emprestar para uma pessoa que solicita 1 milhão a outra que 
solicita 5 mil, porque ganhará mais com o maior empréstimo. 

Nas transparências, vocês podem ver algumas das nossas 
agroindústrias: o balcão da pequena agroindústria, que facilita a 
compra, a propaganda, o "marketing". Por que o Governo não pode 
fazer "marketing" para o pequeno produtor? 

Voltando ao quadro anterior, algumas pessoas dizem que isso é 
paternalismo. Ora, para certas pessoas, a democratização de 
oportunidades é paternalismo, ao passo que dar U$250.000.000,00 
para a fábrica da Ford se instalar na Bahia não o é; para rico, é 
subsídio. 

Por fim, quero dizer que não há nada melhor do que estudar sobre a 
solidariedade. Há duas semanas, por exemplo, estive na Índia, 
estudando o Programa de Erradicação do Analfabetismo, pelo qual 
procedeu-se à alfabetização de 200 milhões de jovens e adultos, em 
15 anos, por meio do trabalho voluntário. O que quero dizer com isso 
é que lá, apesar da pobreza e dos enormes problemas que a 
população enfrenta, existe uma profunda solidariedade. E são essas 
políticas que geram a solidariedade que temos de importar, não sei 
como. O fato é que nossa sociedade é extremamente egoísta. Sempre 
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que fazia alguma expos1çao sobre a agroindustrialização, 
costumava dizer que era para inclusão social e para um 
desenvolvimento sustentável. Hoje, não deixo de dizer que é para 
inclusão social e um desenvolvimento sustentável e solidário, porque 
sem solidariedade não se provoca a transformação necessária para 
que todos tenham uma vida digna e feliz, como disse a Shirlei. 
Obrigado. 

A Sra. Presidente - Agradecemos a importante contribuição do 
Secretário João Luiz, até pela oportunidade do debate que o País 
trava hoje, na busca de um modelo econômico solidário e sustentável. 

Palavras do Sr. Leonardo Coelho 
Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui, participando desse 

processo de construção da economia solidária em Minas Gerais. 
Gostaria de começar minha exposição exaltando a importância e a 
relevância da criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, 
uma vez que o Prof. Paul Singer reúne todas as condições de integrar 
uma política pública que se encontra totalmente desintegrada, que é a 
do cooperativismo e, de maneira geral, a da economia solidária, 
reunindo as diferentes tendências que vêm sendo constituídas ao 
longo de certo tempo, talvez em decorrência do centralismo que a 
legislação vigente- a Lei n° 5.764- impõe ao corporativismo. 

Embora a economia solidária esteja sendo constituída não como um 
setor propriamente dito da economia - já que a Secretaria está sendo 
criada na alçada do Ministério do Trabalho, o que sugere que serão 
adotadas apenas medidas compensatórias para os enormes 
desequilíbrios e desajustes nas atuais relações de trabalho -, acho 
que é um grande avanço a oportunidade de nos depararmos com 
essa diversidade muito grande que existe na área da economia 
solidária, especialmente no que se refere ao cooperativismo, que é a 
principal estrutura, mas não a única, do conjunto de práticas e ações 
que envolvem a economia solidária. 

Dentre essas tendências, que serão objeto do empenho do Prof. 
Paul Singer para construir essa integração, devemos destacar o 
cooperativismo oficial - como ele próprio o denomina -, que hoje é 
comandado pelo Sr. Roberto Rodrigues, Ministro da Agricultura, 
representante histórico da OCB, único brasileiro que presidiu a Aliança 
Cooperativista Internacional - ACI -, instituição com mais de 50 anos 
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de existência. De certo modo, ele vem definindo, para bem ou 
pa_ra mal, os destinos do nosso cooperativismo. 

12.16 

E importante ressaltar que, dentre essas diversas tendências, 
represento o Fórum de Cooperativismo Popular do Rio de Janeiro, 
que procura afirmar outros princípios dentro do cooperativismo, além 
daqueles reproduzidos pelos pioneiros de Rochdale, que constituem 
objeto da nossa atual legislação. Um deles é a autodeterminação. 
Esse princípio não existe em muitas cooperativas, há falta de vontade 
ou total desconhecimento do cooperado, que ingressa na cooperativa 
por força de circunstâncias, muitas vezes, alheias à sua vontade. 
Outro, é o princípio da escala humana, segundo o qual as 
cooperativas deveriam crescer até o limite da sua capacidade de 
gestão. Observamos cooperativas com milhares de cooperados, com 
uma estrutura gerencial totalmente distante do cooperativismo, 
comprometendo os princípios históricos. 

Com relação ao cooperativismo popular, no Rio de Janeiro 
consideramos não só cooperativas, mas também associações, grupos 
de produção e outros movimentos, como os que foram citados pelo 
Dione. 

As cooperativas populares foram desenvolvidas pelos projetos das 
incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, que traçaram 
outro perfil para elas, mas obedeceram à formatação jurídica, 
conforme a Lei n° 5.764, e trouxeram outros princípios não constantes 
na lei, como a sua formação. Essas cooperativas são formadas por 
muitas pessoas excluídas do processo de privatização que assolou o 
País, especialmente no primeiro mandato de Fernando Henrique 
Cardoso, e por pessoas oriundas de uma mesma comunidade em que 
nenhum cooperado pode ter renda superior a outro. Além da 
incubadora tecnológica das cooperativas populares, temos a 
UNITRABALHO, que já foi uma variante desse processo inaugurado 
pelas universidades; as experiências do MST, representadas aqui pela 
Confederação das Cooperativas para a Reforma Agrária, que procura 
trabalhar características bastante peculiares como a propriedade 
coletiva da cooperativa. Na maioria das cooperativas rurais, cada 
cooperado é proprietário da sua porção de terra, da sua produção. As 
cooperativas filiadas à Confederação, tentaram fazer um modelo de 
propriedade diferenciado. 
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Então, essas diversas tendências vão poder ser confrontadas, 

especialmente no dia 27 de junho, no Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária. É possível que ali se estabeleçam, enfim, condições para o 
ajuste das políticas públicas e para sair desse obscurantismo nas 
questões cooperativas. Mas é bom também dizer que a cooperativa 
não é a única estrutura da economia solidária. Temos também outras 
ações que nos levam à construção de cadeias produtivas solidárias. 
São as redes de troca e inúmeras ações de finanças solidárias - que 
não são propriamente estruturas de cooperativas - e também outros 
modelos associativos. 

Para se falar em marco legal do cooperativismo ou da economia 
solidária, é muito importante observar uma coisa. É a dificuldade 
conceitual de vários termos utilizados na economia solidária. A 
interpretação desses conceitos é bastante diversificada, como 
"autogestão" ou "incubadoras tecnológicas". Temos uma interpretação 
para autogestão, mas os sindicatos têm outra. A própria "cooperativa 
popular" gera interpretações diferentes, bem como a forma como 
devem ser construídé!s as cadeias produtivas, as finanças solidárias 
ou o microcrédito. E muito importante ajustar e respeitar esses 
conceitos e toda essa diversidade para que possamos avançar na 
definição de um marco legal. 

Sobre essa questão do marco legal, existe um enorme vazio na 
legislação, em razão de alguns dispositivos constitucionais referentes 
ao tema. Observamos que a Constituição Federal diz que "o Governo 
deverá apoiar e estimular o cooperativismo e outras formas de 
associativismo". Mas, apesar dessa norma constar na Constituição 
Federal, são poucas as iniciativas existentes de uma maneira 
integrada que favorecem esse princípio. Temos até visto o contrário. 
Para citar um exemplo, existe a Lei Complementar n° 70, de 1991, que 
regula a COFINS. Um artigo dessa lei isenta as cooperativas do 
recolhimento da COFINS. Entretanto, uma medida provisória de 1998 
revoga esse artigo da lei complementar que favorece as cooperativas. 
Como esse, outros exemplos poderiam ser lembrados e observados. 

Existe, ainda, outro artigo da Constituição que dá margem a 
discussão e a questionamentos. Se não estou enganado, trata-se do 
art. 174, que diz que caberá a lei complementar dar um adequado 
tratamento tributário ao ato cooperativo. Como se algum tratamento 
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inadequado estivesse sendo dado. De qualquer sorte, isso nos 
sugere e pressupõe que seja um tratamento facilitador e não 
dificultador em matéria tributária. É bem verdade que Rui Barbosa já 
dizia para dar-se tratamento desigual aos desiguais. 

A legislação tributária, de maneira geral, não distingue as espécies 
de cooperativas em relação ao seu faturamento. Talvez esse seja um 
campo importante de discussão para que tenhamos mais bem 
caracterizado o que são cooperativas populares ou outros modelos 
organizativos que mereçam um tratamento mais condizente com o 
que se espera da economia solidária. 

Há também um empecilho relevante que dificulta o processo de 
crescimento das cooperativas de crédito. A Constituição limita as 
operações creditícias às instituições financeiras, com uma série de 
requisitos que muitas organizações populares não possuem. 
Entretanto, há no Banco Central do Brasil uma resolução que limita as 
cooperativas de crédito abertas, que só podem ser constituídas por 
pessoas de uma mesma atividade. A pressão dos Bancos tem inibido 
o processo de crescimento das cooperativas. 

Existem projetos de lei em tramitação no Congresso sobre esse 
assunto, principalmente três. Recentemente, o Deputado mineiro 
Francelino Pereira foi relator desses três projetos, do Suplicy, do 
Osmar Dias e do José Fogaça. De uma maneira geral, eles são 
reproduções da Lei n° 5.764. 

Há também em curso um projeto que define melhor as empresas 
autogestionárias, em que os trabalhadores participam do capital social 
das empresas, organizados, ou por meio de uma empresa, como está 
no projeto, ou mesmo por intermédio de cooperativas, vislumbrando a 
regulamentação do art. 7° da Constituição, que diz que é direito do 
trabalhador participar do resultado das empresas e, 
excepcionalmente, da gestão. O projeto que regulamenta a empresa 
autogestionária lida com a organização dos trabalhadores 
participantes do capital social das empresas. 

Há um problema muito sério, falarei na presença do representante 
da Delegacia Regional do Trabalho, que é a questão das cooperativas 
fraudulentas. O Ministério Público do Trabalho tem feito uma 
verdadeira perseguição contra as cooperativas de trabalho. O 
parágrafo único do art. 442 da CLT diz que não haverá vínculo 
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empregatício entre o trabalho realizado entre a cooperativa, o 
cooperado e o tomador dos serviços. 

Entretanto, o Ministério Público do Trabalho tem considerado nula 
essa cláusula em detrimento dos requisitos de vínculo empregatício, 
que seria a subordinação e o trabalho continuado. Só que o critério 
para declarar nulo esse artigo da CLT - os Tribunais do Trabalho têm 
acompanhado muito essa posição do Ministério Público -, ainda é 
pouco claro e objetivo. 

É importante que haja definição melhor de cooperativa fraudulenta. 
Seria aquela que não realiza as assembléias gerais, ou que não têm 
um grau de participação dos cooperados estabelecido de maneira 
mais clara? Agindo dessa forma, quase cega, o Ministério Público do 
Trabalho poderá inviabilizar um projeto de cooperativismo para o País. 

É importante que nesses encontros estaduais estabeleça-se pauta, 
para que o resultado do fórum seja o que esperamos, em torno das 
políticas públicas para a economia solidária em construção. 

Palavras do Sr. Edmar Gadelha 
Minha intenção é abordar conceitos bastante discutidos e mal 

compreendidos. O primeiro é o da solidariedade. Quem faz é o povo: 
vizinho com vizinho, comunidade com comunidade, nação com nação. 
Governo não faz solidariedade com o povo. O Estado arrecada 
impostos e presta serviço público, que, espera-se, seja de boa 
qualidade. 

No Governo passado, ouvimos coisas do tipo Programa 
Comunidade Solidária, como se o Governo fizesse solidariedade com 
o povo. Uma aberração. Há dez dias, também o Ministro Graziano 
disse que o Governo está criando a maior rede de solidariedade no 
País. Ora, solidariedade sempre existiu: a ação de cidadania contra a 
fome e tantas outras iniciativas são provas disso. Aliás, a sociedade 
civil sempre fez solidariedade com competência e eficiência. 

O segundo conceito é o da economia, tudo o que se produz e 
consome. O problema complica-se quando a produção transforma-se 
em mercadoria e vai para o mercado, que, por sua vez, passa a 
controlar a produção e o consumo. 

No nosso caso, fala-se em economia de mercado. O mercado virou 
instituição viva: há dias em que se levanta mal-humorado, nervoso; 
em outros, calmo. A economia popular solidária mostra a necessidade 
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de discutir essa instituição viva, que ninguém controla. 

No passado, chegou-se a propor a abolição do mercado, mas não 
deu certo. 

Faz-se necessário discutir a economia com o mercado, e não a 
economia de mercado. São duas questões que gostaríamos de trazer 
para o campo da problematização. 

As outras questões que havia enumerado já foram tratadas. Não 
gastarei tempo com elas. Quero já trazer alguns desafios e estratégias 
para o fortalecimento dos princípios da economia solidária. A primeira 
delas é a necessidade de se fazer um investimento na área da 
educação para o consumo. A manter-se a estratégia da economia de 
mercado em relação ao consumo sem se alcançar o padrão d~ 
consumo dos chamados países desenvolvidos, o planeta quebra. E 
necessário um investimento forte na questão do consumo. É 
impossível conviver, por exemplo, com uma estratégia de "marketing" 
como a das indústrias de alimentos no Brasil, que colocam um 
campeão olímpico como Gustavo Borges para fazer propaganda de 
"Danette". Então vou consumir "Danette" e virar um campeão olímpico. 
Tem de haver ética, o que é fundamental. 

A segunda questão, em se tratando de políticas públicas, é a 
questão da universalização. Um debate que se está fazendo mais 
recentemente, que foi uma conquista dos movimentos sociais 
populares na Constituição de 1988, foi a universalização das políticas. 
Hoje se está discutindo o assunto novamente, e o Banco Mundial 
defende que tem de focalizar. Discute-se se se universalizam as 
políticas públicas ou focalizam-se. Temos acompanhado o programa 
Fome Zero, que está focalizando. Como é que se transforma um 
programa em política pública? É uma discussão interessante para a 
economia popular solidária. É uma política pública de fortalecimento 
da economia popular e solidária, mas do ponto de vista de sua 
universalização, ou seja, para todos. 

Para encerrar, acreditamos que o Fome Zero só acontece com a 
economia popular solidária. São esses os elementos que gostaria de 
trazer para o debate. Muito obrigaçlo. 

Esclarecimentos Sobre os Debates 
A Sra. Presidente - Daremos m1c1o à fase de debates. A 

coordenação informa ao Plenário que os participantes poderão 
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formular perguntas aos expositores de forma dirigida. As questões 
poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante 
inscrição prévia. Para agilizarmos o debate, solicitamos aos 
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem. Na 
medida do possível, sejam objetivos e sucintos, dispensando as 
formalidades das saudações pessoais. Cada participante disporá de 
até três minutos para sua intervenção, sendo garantido o mesmo 
tempo para as respostas. A ata deste ciclo de debates, contendo a 
transcrição completa das discussões e debates, será publicada no 
jornal "Minas Gerais", "Diário do Legislativo", edição de 28/6/2003. 

Debates 
O Sr. Rodrigo- Não participamos do debate ocorrido nesta Casa há 

dois anos, mas, hoje, as pessoas presentes praticam a economia 
popular solidária na base. A nossa feirinha na praça ao lado tem 72 
barracas e 350 empreendimentos. Todos participaram de encontros 
regionais, em que definimos as políticas da economia solidária. As 
pessoas querem discutir as legislações que influenciam as políticas 
públicas. 

Gostaria de perguntar ao Sr. Prezetto o que mudou nessas 
experiências, quais as dificuldades e principais conquistas dos 
trabalhadores com as novas legislações de Santa Catarina e São 
Paulo. Sabemos que no Mato Grosso houve avanços nas legislações 
tributária e sanitária. 

A Sra. Presidente - Vou ler algumas perguntas dirigidas ao Sr. João 
Luiz. Pergunta da Sra. Ernaldina Souza Silva Rodrigues, da Prefeitura 
Municipal de Pirapora: "Como se dá ou se processa a 
descentralização da agricultura nos programas implantados em outros 
Estados, citados por V. Sa.?". 

Pergunta do Sr. Luiz Sérgio Soares, do Ministério da Fazenda: 
"Nosso povo é solidário. Isso ficou provado em inúmeras ocasiões. O 
que falta é organizar o voluntariado e tornar realizáveis as utopias. 
Você concorda que um bom começo é parar de reforçar a idéia de que 
somos um povo egoísta?". 

Pergunta do Sr. Marco Aurélio, do empreendimento assessorado 
pela Incubadora de Empreendimentos: "Seria possível constituir uma 
rede de economia solidária, sem englobar matérias-primas ou 
produtos da economia popular convencional?". 
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O Sr. João Luiz Homem de Carvalho - Sou uma pessoa 

extremamente sensível e impactada pelo que vi na Índia. O grande 
Deus deles é a vaca, que lhes dá o trabalho, o leite e a bosta. Lá a 
bosta da vaca serve para adubar e é o gás de cozinha. Eles secam a 
bosta, que é empilhada para servir de lenha. Por isso adoram a vaca. 
Fui ver um sujeito que fazia umas bolachas de bosta, deixava secar 
no sol para fazer a lenha. Ele me perguntou onde eu estava e disse 
que me levaria ao hotel. Colocou-me numa carrocinha e saiu 
pedalando. Era o mesmo que me levar nas costas. Há solidariedade. 

O Presidente Lula disse que, em quatro anos, vamos acabar com o 
analfabetismo no Brasil. São 20 milhões de pessoas, mas vamos fazer 
isso. A diferença é que na Índia, fizeram pelo voluntariado; aqui, será 
preciso pagar ou não se faz. 

É solidário o Congresso Nacional votar orçamento que não prestigia 
a educação? Que não prestigia as questões sociais? São solidárias 
certas ações relacionadas ao outro? 

Na Índia, perguntei a Uma pessoa o que era ser feliz. Ele me disse: 
"Ser feliz é fazer o meu vizinho feliz". 

Temos que colocar essas coisas pelo menos para discussão. 
Concordo quando dizem que não somos solidários. Existem muitas 
pessoas menos solidárias que nós, mas precisamos ser mais. É claro 
que tem quem trabalhe para ser solidário neste País. Estou falando de 
maneira geral. Se não formos mais solidários, não avançaremos. Não 
discutir é pior. 

"Seria possível construir rede de economia solidária sem a '}latéria-
prima ou o produto de economia popular convencional?" E claro, 
existem muitas maneiras. 

Graças a Deus, perguntaram: "Como se dá o processo de 
descentralização da acumulação da agricultura nos programas 
implantados em outros Estados?" Minas Gerais também tem esse 
processo. Se há grande agroindustrialização, tem que ser feita 
agregação de valor do produto. O produtor rural precisa entender que 
valoriza seu trabalho na medida em que agrega valor ao produto. Se 
não fizer isso, não terá sucesso. Imaginem a comercialização como se 
fosse uma espiral. É preciso vender o que faz, não interessa o quê. 
Não pode entregar seu produto para outros pessoas venderem. O 
Carrefour tem um orçamento maior do que o do Rio Grande do Sul e 
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exige, cada vez mais, de quem põe o produto lá para vender. 
Começa a transferência ao contrário. 

São duas as questões: a da agroecologia, que faz com que o 
produtor pare de comprar insumos e, não comprando, descentraliza; e 
a organização da solidariedade. Toda vez que o produtor se dá bem 
em um lugar, tem todo o seu salário de consumo produzido lá e tudo 
que vende é com valor agregado. É assim que lutamos. É na prática 
que se comprova a verdade na luta pela solidariedade e contra a 
espoliação. 

A Sra. Presidente - Pergunta de Lúcia Aparecida, do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais: "Tudo o que disse e de que precisamos mais, a 
que tempo pode acontecer? O trabalhador rural não tem tempo para 
sobreviver nesse capitalismo e nessa desigualdade social, 
participando dessa luta pela sobrevivência". 

O Sr. Leomar Luiz Prezetto - Quanto às questões do Rodrigo sobre 
as experiências ocorridas no caso das agroindústrias, dentro desse 
caráter novo proposto, citarei as unidades implementadas por meio do 
programa Prove Blumenau, em Santa Catarina, com 22 agroindústrias 
já funcionando; e a rede UCAF, no Oeste catarinense, com uma 
experiência de organização dos próprios agricultores familiares, 
apoiados por ONGs e também pelo projeto Desenvolver, apoiado pelo 
CNPq. Há 50 agroindústrias interligadas em rede. Há também o Sabor 
Gaúcho, que resultou em aproximadamente 300 agroindústrias, sendo 
que a maioria delas também faz parte de uma rede em construção. Já 
existe uma coordenação estadual do Rio Grande do Sul para as 
agroindústrias familiares. Há também o Prove, do Distrito Federal, que 
foi, de fato, um precursor na linha das políticas públicas para a 
implantação das pequenas agroindústrias, na gestão do Cristovam 
Buarque. O João Luiz foi o Secretário da Agricultura e o grande 
mentor desse programa. 

No campo da legislação, além da experiência do Governo do Distrito 
Federal - que, de fato, teve toda uma legislação nova a partir do Prove 
na década passada - a experiência do Prove, em Enau. Há uma 
legislação municipal também com uma forma diferente de fazer o 
processo de inspeção, em que se analisa a cadeia produtiva inteira e 
não apenas o produto final, que vai para a prateleira. Assim, fica mais 
fácil, mais transparente, mais barato, mais simples e democrático o 
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processo. Devido a tudo isso, é possível um serviço com menor 
custo, atendendo muito mais aos agricultores. 

Depois de uma longa jornada de vários anos discutindo-se o 
assunto, em Santa Catarina, foi criada uma nova lei específica para as 
agroindústrias de pequena escala, a qual trouxe algumas inovações. 
Porém, elas não ocorreram em todos os pontos que se buscavam, 
sendo que o que conseguimos não foi implementado. Por quê? 
Porque, mesmo com um instrumento legal mais adequado à 
agricultura familiar e à pequena agroindústria, a direção do serviço do 
Governo de Santa Catarina continua nas mãos daqueles técnicos da 
gestão passada, que eram contrários à economia popular solidária e à 
pequena agroindústria. Por isso, eles não implementavam o serviço 
da forma como a lei apontava. 

Em São Paulo, houve também um processo bastante interessante. 
Durante seis a oito meses, vários atores sociais, movimentos sociais, 
o sindicalismo e alguns órgãos do Governo do Estado construíram um 
processo de regulamentação de uma nova lei na área de inspeção 
sanitária. Na hora de o Governador assinar o decreto 
regulamentando-a, em vez de acatar a proposta do movimento 
popular, aprovou e sancionou o regulamento elaborado pelos técnicos 
da inspeção do Estado de São Paulo, que simplesmente colocava, no 
final, um artigo dizendo: 'No que tange ao processo de inspeção e de 
instalação da agroindústria, seguem as recomendações e as 
exigências em estrutura física da lei convencional excludente". Então, 
dessa forma, o processo não resultou em nada. 

As experiências de Santa Catarina e de São Paulo mostram que não 
basta haver apenas leis. Por isso provoquei a discussão sobre 
legislação sanitária dentro de um contexto muito maior, exatame;nte o 
contexto do debate de hoje sobre a economia popular solidária. E nele 
que devemos criar as leis e todos os outros serviços de governo. 

Por outro lado, tive oportunidade de participar, durante os últimos 
meses, da elaboração do Programa de Agroindústria do Governo Lula, 
na Secretaria da Agricultura Familiar, no Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. O programa, que deverá chamar-se Sabor 
de Brasil, será lançado brevemente e já está incluído no plano Safra, 
que será lançado pelo Presidente nas próximas semanas. Quanto à 
segunda pergunta, sempre é o momento de acontecer, construir e 
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fazer. Essas experiências que citei rapidamente mostram que há 
formas de as pessoas se organizarem, buscarem seu espaço como 
cidadãos e, ao mesmo tempo, cobrarem aquelas políticas públicas de 
todos os espaços do poder público que, de fato, garantirão os 
instrumentos para materializar esse desenvolvimento. Estamos 
vivendo um momento histórico, em que temos novo Governo, a 
direção desse País tem uma nova cara e há a oportunidade real e 
concreta de materializar isso em políticas públicas. 

Penso que essas inquietações colocadas em relação à legislação 
sanitária serão tratadas dentro desse programa da agroindústria. 
Estamos na fase de implementação de um grupo de trabalho que 
elaborará nova proposta de legislação sanitária para o País, nesse 
novo tom. Infelizmente, a proposta do Jaques Wagner foi engavetada 
pelo Governo passado. Então, construiremos nova lei, com novo 
desafio, um novo momento. 

Não podemos esperar apenas do Governo aquilo que deve ser feito 
no País por todos. A lei não será suficiente, assim como o crédito e as 
políticas públicas, mas tem que ser somada às angústias, às 
necessidades e ao trabalho organizativo que os movimentos sociais, 
populares e todas as organizações vêm fazendo. Organização é 
questão chave, sem ela não se implementa nada, até mesmo porque 
as leis podem ser criadas, mas podem ficar paradas, porque a própria 
sociedade não se organiza para ir em busca delas. Nesse sentido, 
quero colocar que mudança se faz quando Governo e sociedade vão 
em busca dela. Anteriormente, o Governo conduzia para a exclusão, 
com todo seu aparato legal dando respaldo. Agora, abre espaço e 
portas para a construção desse sonho. Mas, se isso não for somado 
às experiências que estão vigorando nesse País, não adiantará. 

O Vereador Wanderli Pinheiro- Acompanhei a administração pública 
durante quatro anos. Desde 1986, acompanho várias iniciativas no 
Estado e agora temos a discussão sobre a economia solidária. Com 
um pouco de experiência política, tendo trabalhado na área social e 
política, assumimos um Governo em que implementamos políticas. 
Algumas vezes é fácil implementar, porque vamos criar os 
mecanismos para colocar em prática aquilo em que acreditamos. 
Temos o exemplo do PROF, em Brasília, em que acreditávamos no 
projeto social da agricultura familiar, mas também tínhamos uma 
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máquina nas mãos, que era a administração pública. Estou 
fazendo referência à pergunta do Rodrigo e à fala do João Luiz. 

Acredito nas iniciativas do movimento popular. Temos algo a somar 
mas não dispomos da peça fundamental. Uma coisa é a organização 
dos trabalhadores, dos agricultores, a formação de base, a 
experiência prática; outra, são as leis que nos impedem, pois o maior 
empecilho à comercialização dos nossos produtos é a burocracia. 
Queremos saber quais medidas concretas estão sendo tomadas pelo 
Governo Federal em favor dessas iniciativas que brotam em todos os 
cantos do País. Todos os Governos falam de medidas e programas, 
mas, se não tomarem providências, nada avançará. Acredito no 
Governo Lula, mas nós, agricultores, que nos encontramos lá, nos 
grotões, necessitamos sentir o efeito das mudanças no dia-a-dia. 

A Sra. Lourdes Paiolo Garcia da Silva - Neste País, o que mais se 
discute são as causas estruturais da pobreza. No entanto, não vemos 
nossos legisladores, nossos representantes, fazerem algo para que a 
situação mude. O que vemos, na prática, é a pobreza se 
aprofundando cada vez mais no País. Nós, que pensamos, discutimos 
e praticamos a economia solidária, acreditamos que esta é possível e 
necessita do apoio dos representantes. Como a responsabilidade de 
criar empregos é do Governo, sugerimos aos legisladores que 
elaborem leis que favoreçam, e não que obstruam, o nosso trabalho. 
A legislação atual, principalmente a Vigilância Sanitária, exige azulejos 
nas cozinhas das pequenas cooperativas, quando o que vendem mal 
dá para pagar seu aluguel. 

O que fazer para que os programas de Governo sejam mais 
acessíveis, uma vez que a burocracia é tamanha que não sabemos a 
quem recorrer para disponibilizá-los para os trabalhadores e pequenos 
produtores? 

A Sra. Presidente - Pergunta de Márcio Adriano, da Cáritas 
Diocesana de Araçuaí: "Prezotto, como se encontra a legalização de 
produtos orgânicos em Santa Catarina?" 

Pergunta da Catarina, do Clube de Mães Riacho 111: "Por que um 
evento desse porte, trazendo esperança aos expositores que vieram 
de longe, que dedicaram dias e noites para produzir seus trabalhos 
fazendo, para tanto, dívidas, não foi suficientemente divulgado a fim 
de atrair os consumidores. Há barraqueiro que não vendeu sequer 
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uma peça. Onde está a solidariedade para com esse povo?" 

O Sr. Leomar Luiz Prezotto - Sobre a certificação dos produtos 
orgânicos em Santa Catarina, sei que o Estado criou uma série de 
normas e tipos de certificados diferentes para produtos orgânicos, de 
origem, etc., mas isso ainda não foi implementado. 

Sentiria-me mais à vontade falando de uma experiência sobre 
certificação participativa que acontece no Sul do Brasil, como exemplo 
de uma forma diferente de praticar a certificação nos moldes da 
economia solidária. Refiro-me à experiência da Rede Ecovida, que 
congrega mais de uma centena de grupos de agricultores espalhados 
pelos três Estados do Sul do Brasil e que faz a certificação 
participativa e solidária. Além dos próprios agricultores, dos técnicos, 
das organizações de apoio e das ONGs, estão envolvidas também 
organizações de consumidores, estabelecendo-se uma nova forma de 
relação entre produção e consumo, entre quem produz e quem 
consome. Acreditamos que é dessa forma que se possa implementar, 
na prática, o que estamos discutindo. 

Não gosto de usar a palavra "marketing", pois acho que nela está 
enraizada essa visão de interesses comerciais e econômicos apenas. 
Prefiro falar em diálogo educativo, estabelecendo-se novos 
parâmetros, discussões e uma nova influência no consumidor para a 
sua tomada de decisão na hora de consumir, na hora de comprar 
alimentos. Esse diálogo educativo tem de ser baseado em novos 
parâmetros e conceitos. Por isso, quando fiz minha exposição, falei 
também numa concepção diferenciada de qualidade de alimentos. É 
no diálogo educativo que acredito estar a construção dessa economia 
solidária. 

Agradeço a oportunidade, pedindo desculpas por não ficar até o fim. 
Meu vôo é às 13 horas e terei de me retirar. Coloco à disposição 
textos que tratam dessa temática, os quais terei o maior prazer em 
enviar por "e-mail". Os que tiverem interesse podem procurar o 
Rodrigo. 

A Sra. Presidente - Obrigada pela presença e pela contribuição. 
Com certeza, Minas o convidará outras vezes para estar conosco. 

O Sr. João Luiz agrupará a resposta a essa pergunta no próximo 
bloco de perguntas que lhe foram dirigidas. Passamos às questões 
dirigidas à Shirlei e ao Leonardo Coelho. De Marisete Carvalho 
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Santos, Irmã Missionária Capuchinha, à Shirlei: "Qual a posição e 
a contribuição do Presidente Lula no que se refere à economia 
solidária?". De Virgínia Fontes Simões, do Programa Pólos 
Reprodutores de Cidadania, da Faculdade de Direito da UMFG à 
Shirlei: "Com base em sua experiência prática, qual a melhor maneira 
de se iniciar um programa de economia solidária em comunidades 
totalmente desprovidas de recursos, como vilas e favelas de Belo 
Horizonte?". De Carlos Eduardo, do Projeto Escola de Cidadania da 
UFJF, dirigida ao Leonardo Coelho: "Em sua explanação, foi abordado 
o fato de que, quando se projeta uma cooperativa, o número de 
cooperados gradativamente diminui por falta de sentimento solidário, 
de interesse ou vontade ou de expectativas quanto ao retorno que 
podem obter. Qual a solução para evitar esse problema, próprio das 
experiências cooperativas?". 

Pergunta de Maura Lúcia, Assessora do Deputado Federal Leonardo 
Monteiro: "Se a abertura de cooperativas de crédito se der por grupo 
que não seja afim, não se corre o risco de perder a identidade do 
grupo, facilitando a fraude? Sou produtora rural, filha do Sr. Du, essa é 
a minha garantia de identidade?". Pergunta de Valéria, do GRAAL: 
"Qual a expectativa das pequenas unidades de produção urbanas e 
rurais, associativas e cooperativadas em relação à legislação 
generalizada com interlocução dos SENAis junto às políticas 
públicas?". 

Perguntas dirigidas ao Dione, que sugeriu responder a elas à tarde. 
Pergunta de Wellington Martins Ramos, do Gabinete do Deputado 
Célio Moreira: "Falou das mudanças nas relações de trabalho de mais 
de 50% dos trabalhadores que não têm carteira assinada. Como fica a 
Previdência Social desses trabalhadores?". Pergunta de Ana Paula, 
da Universidade Federal de Lavras: "Quais as propostas da Secretaria 
de Economia Solidária? Minha dúvida é quanto à formalização de um 
movimento que evolui informalmente. Quais as possíveis implicações 
disso?". 

A Sra. Shirlei Aparecida Almeida Silva - Irmã Marizete, fiquei muito 
honrada, mas não sei se posso falar em nome do Lula, a quem chamo 
de companheiro, pois vem lutando conosco na promoção dessa 
inclusão social. A presença do Dione demonstra que o Lula se está 
empenhando no apoio e na promoção desse movimento de economia 
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solidária. A criação de uma Secretaria Nacional é prova disso. 

Até há bem pouco, discutíamos em Minas Gerais, na Prefeitura, que 
deveria haver uma secretaria que apoiasse esse movimento. Mas 
sempre nos diziam que essa não era uma política estrutural, que não 
estava no Governo central, portanto, muito difícil de ser concretizada. 
Hoje, não se pode dizer isso, temos uma secretaria nacional. É 
necessário termos uma secretaria estadual nas Prefeituras de Belo 
Horizonte e de lpatinga. 

Virgínia pergunta como iniciar um programa de economia solidária 
em comunidades totalmente carentes. O primeiro movimento é o de 
escuta. Temos de saber o que aquela comunidade tem. Podemos ser 
pobres financeiramente, mas temos um potencial humano fantástico. 
Constatamos isso nas vilas e nas favelas de Belo Horizonte, pelo 
menos naquelas onde tenho atuado. Há vários movimentos de 
solidariedade. Por exemplo, muitas donas de casa vão trabalhar e 
outras ficam cuidando das crianças. Temos de aproveitar o potencial 
existente. Essa é uma das formas de começar. Existem outras 
milhares, hão que se escutar as pessoas da comunidade para saber o 
que é melhor. 

Sobre a divulgação, volto a dizer, esse é nosso maior desafio. 
Fizemos mais de 1 O mil "folders", que foram distribuídos pela cidade e 
por todo o Estado. Fizemos campanhas pela televisão, pelas rádios e 
pelos jornais. Sensibilizar as pessoas não é uma das coisas mais 
fáceis, nem simples. Mas temos esse desafio, e nem todas as 
pessoas, assim como nem toda a mídia, acreditam que isso seja 
possível. Temos também o desafio de sensibilizar a grande mídia. 

O Sr. Leonardo Coelho - Vou começar considerando a primeira 
questão, que fala sobre a debandada gradativa de cooperados. 
Existem várias razões para isso e a principal é o fato de termos uma 
legislação extremamente complexa, defasada e que amarra muito a 
compreensão do cooperado nesse processo associativo, além da 
própria impressão que essa enorme quantidade de ações na Justiça 
do Trabalho contra as cooperativas vem causando no momento dos 
cooperados fazerem sua opção cooperativista. Acredito que a solução 
para isso seria uma legislação mais simplificada para esse modelo 
cooperativo. No novo Código Civil, no que tange às associações, 
percebe-se a nítida intenção do legislador em migrar todas as 
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iniciativas de geração de trabalho e renda para um modelo 
cooperativo, quando afirma que as associações se destinam a 
atividades não econômicas. Não se fala aí em não lucrativas, mas em 
não econômicas. Então, esbarra-se nessa legislação extremamente 
amarrada e densa da Lei no 5. 764. 

Quanto às cooperativas de crédito abertas e à perda da identidade 
cultural, entendo que poderia haver outros módulos de controle contra 
a fraude. O mais importante é facilitar o desenvolvimento da base 
social na adoção desse importante instrumento que são as 
cooperativas de crédito. 

Para finalizar, acredito que os pequenos grupos de produção devem 
ter a melhor expectativa possível em relação a esse momento, em 
razão do que já afirmamos, especialmente da nomeação do Prof. Paul 
Singer como Secretário Nacional da Economia Solidária, por sua 
capacidade de integração e de definição dessas tão sonhadas 
políticas públicas. 

A Sra. Presidente - Passamos ao último bloco de perguntas, que 
serão dirigidas ao Secretário João Luiz. "O senhor falou que o 
produtor deve agregar valores. Os valores que a economia solidária 
pretende agregar aos produtos são diferentes dos da economia 
capitalista. Não será necessária uma nova forma de tributos e de 
subsídios? Já existe alguma coisa nesse sentido?". 

De Edmilso Ramalho, do Diretório Municipal do PT de Belo 
Horizonte: "Prof. João Luiz, será uma boa mudança para o 
desenvolvimento de uma melhor distribuição de renda alterar o nome 
para Economia Popular Socialista?". 

Do Sr. Paulo Balmant Motta, da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, que está representando a Vereadora Sílvia Helena, do 
PPS: "Secretário, sabendo-se que existem grandes empresas por 
detrás da política fiscal do Governo Federal e que estas possuem 
grande importância no cenário econômico, como romper a 
terceirização dos produtos agroindustriais com essas empresas, 
diminuindo, assim, o custo pelo corte de impostos sem causar perdas 
econômicas significativas?". 

Da Zelita, da COPATO: "De que alternativa a economia solidária 
deve lançar mão, se não existe crédito nem apoio bancário?". 

De Israel, da Agroindústria Fruta D'Antas de João Pinheiro: 
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"Secretário João Luiz, qual é a sua expectativa de mudança de 
capital em relação à comercialização da pequena agroindústria?". 

De Vilma, do Movimento Fé e Política, Comitê Mineiro do Fórum 
Social Mundial: "Você não acha que o povo brasileiro é solidário e que 
a elite política e empresarial são extremamente egoístas? Que o 
trabalho voluntário tem sido utilizado para desmontar o trabalho formal 
e colocar uma cortina de fumaça nos verdadeiros problemas 
nacionais, como a dívida externa, o acordo do FMI e os problemas da 
soberania nacional consubstanciados no acordo da ALGA?". 

O Sr. João Luiz Homem de Carvalho - Começarei pela pergunta da 
Vilma. Acho que a elite é cruel neste País. Passarei um dado para 
vocês que é a coisa mais inacreditável do mundo. Em 19/11/1879, 
lançaram uma bandeira que deveria ser de todos os brasileiros. 
Naquela época, havia 70% de analfabetos no Brasil e a elite brasileira 
lançou uma bandeira que 70% das pessoas não conseguiam ler. 
Ninguém lembrou disso, fizeram uma bandeira para 30% das 
pessoas. 

Falar que só a elite é cruel é jogar a sujeira para debaixo do tapete. 
Existe uma proposta do Pe. Roque de cobrar 1% daqueles alunos que 
saíram de escola pública e que ganharão mais de R$30.000,00 por 
ano para a educação, no Imposto de Renda. A classe média deu um 
chilique, não se pode mexer nisso. Tenho três filhos que estudaram 
em escola pública, dois estão estudando ainda. Essas pessoas vão se 
formar. Se ganharem mais de R$30.000,00 por ano, será que não 
podem tirar um pouco para melhorar a vida de cinco milhões de 
crianças que estão na rua sem estudar? Não querem nem falar nisso. 
Isso é solidariedade? Não é só a elite que é cruel. 

Mais um exemplo. Nós, da classe média, descontamos Imposto de 
Renda, referente às despesas com nossos filhos. Se deixássemos de 
descontar isso, sobrariam R$1.500.000.000,00 para a educação. 
Vocês já viram algum projeto no Brasil, das universidades, de ônibus 
popular? Mas, de carro popular, sim. Isso é contra-senso, carro 
popular não existe, pois será sempre para aquele que tem dinheiro. 
Podem falar que ônibus já é popular. Não é. Nos ônibus de Belo 
Horizonte, uma velhinha, baixinha, não sobe, porque os degraus são 
muito altos. 

Nossa elite é cruel, mas não vamos jogar a sujeira para debaixo do 
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tapete. Não vamos idealizar ninguém, pobr'e, índio, classe média, 
rico. Há pessoas boas e solidárias em todas as classes, mas também 
há pessoas ruins e não solidárias. A questão da solidariedade é de 
foro íntimo. Há pessoas de classe média extremamente solidárias e 
ricos, raríssimos, que são solidários. Temos de melhorar o que está 
dentro de cada um de nós. 

Volto à pergunta do Sérgio. Não sei se existe o "tributo-subsídio" 
para a economia solidária. Até deveria existir. Não se exclui, no 
entanto, na economia solidária, a agregação de valor à produção. Não 
vejo problema nisso. 

O Edmilso Ramalho quer saber se não seria interessante mudar o 
nome para Economia Popular Socialista. Volto a dizer: antes de mudar 
qualquer coisa, temos de ver quem está fazendo a mudança. Mesmo 
que sejam as pessoas que trabalham com a economia solidária, 
quantos por cento dos brasileiros participam de fato de nossa 
discussão? Se há 50 milhões de analfabetos funcionais no País e 
grande exclusão social, não dá para nos reunirmos numa sala e 
resolver mudar o nome. 

Agrada-me o termo socialista, porque sou socialista de fato. Nem sei 
se um dia vai existir socialismo. Quem vai definir isso serão outras 
pessoas. Quando houver mais educação, mais dignidade, pode até 
ser que mude. Agrada-me mudar o nome, mas não podemos bancar a 
mudança estando a maioria da população alijada da discussão. 

Pergunta da Zelita: "De que alternativa a economia solidária deve 
lançar mão, se não existe crédito nem apoio bancário?". Não sou 
pessimista. Acredito que estamos avançando, que o momento é 
agora, e é possível. Aqui e acolá, temos de avançar de outras 
maneiras, até porque ninguém faz omelete sem quebrar ovos. 

A verdade é que o crédito não pode ficar na mão do sistema 
financeiro nacional. Crédito para pequena produção não pode ficar na 
mão do chamado Acordo de Basiléia. O que exigem para emprestar 
migalhas é surrealista. Na realidade, fazem de tudo para não 
emprestarem aos pobres. 

Acredito no Governo Lula. E ?Credito que agora é o momento 
possível nas áreas educacional, de saúde e da economia popular. 

Pergunta do Paulo, representante da Vereadora Sílvia Helena: 
"Sabendo que existem grandes empresas por detrás da política fiscal 

'----0----J 



1233 
do Governo Federal e que elas possuem grande importância no 
cenário econômico, como romper a terceirização dos produtos 
agroindustriais com essas empresas, sem causar perdas econômicas 
significativas?". 

Tenho uma teoria, que está em discussão. É a prática dos AVÓS, 
que abrange a questão agropecuária, a agregação de valor, a 
verticalização, a organização e a solidariedade. 

A luta dá-se no embate de palavras, mas dá-se muito mais na 
prática. Prezzoto falou da lei que libera fazerem-se agroindústrias em 
um município, mas não em outro. Isso é coisa de louco, de exclusão. 
Ora, o sujeito tem mais é que vender o produto em outro município 
mesmo. Não há legitimidade nessa lei. 

Há agroindústrias que parecem uma sala de cirurgia, como a que foi 
mostrada aqui. Quero ver se a imprensa vai mostrar isso. A 
fiscalização vai ficar acuada. Mas não se pode fazer um produto 
debaixo de um pé de pau. Nesse caso, a fiscalização deita e rola: diz 
que aquilo está causando problema para a sociedade. 

Como bom mineiro, oriento-me pelo provérbio "melhor é comer o 
mingau quente pela beirada", para nunca parar de comê-lo. 

A Sra. Presidente - Agradecemos ao Edmar Gadelha, ao Secretário 
João Luiz, ao Dione, que traz uma contribuição importante, à Shirlei, 
que coordena e fez um dedicado esforço de construção deste fórum, e 
ao Leonardo Coelho, com sua experiência com cooperativas do Rio 
de Janeiro. A Presidência manifesta seus agradecimentos a todos os 
que aqui compareceram, por sua honrosa presença. 

Encerramento 
A Sra. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA ga REUNIÃO ESPECIAL, EM 13/6/2003 
Presidência dos Deputados Célio Moreira e Dalmo Ribeiro Silva 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr. 
Amauri Adolfo da Silva- Palavras do Sr. ldalvo Toscano- Palavras do 
Sr. Reginaldo Magalhães - Palavras do Sr. Marcelo d'Agostini -
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Palavras do Sr. Dione Manetti - Esclarecimentos sobre os debates 
- Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Gil Pereira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Às 14h12min, declaro 

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

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

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa 
os Exmos. Srs. Dione Manetti, Diretor da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária; Reginaldo Magalhães, Assessor Nacional de 
Cooperativas de Crédito da Agência de Desenvolvimento Solidário da 
Central Única dos Trabalhadores - CUT -; Amauri Adolfo da Silva, 
Presidente da Associação Regional de Agricultura Familiar da Zona da 
Mata de Minas Gerais; Marcelo d'Agostini, Diretor do Banco Popular 
de Belo Horizonte; e ldalvo Toscano, Consultor de Economia Popular 
Solidária e Microfinanças. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, na Casa, dos 

alunos do 1 o e 2° anos do ensino médio do Colégio Dom Cabral, do 
Município de Campo Belo. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de 

Debates A Outra Economia Possível: a Economia Solidária, que 
tratará do tema "Microfinanças e Políticas Públicas de Economia 
Popular Solidária". 

Palavras do Sr. Amauri Adolfo da Silva 
Boa tarde. É um prazer para mim, trabalhador rural e agricultor 

familiar, estar na Assembléia e fazer parte desta Mesa. Os 
trabalhadores deveriam ocupar mais esta Casa. Minha 
responsabilidade é grande ao representar nesta Casa os 
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trabalhadores rurais. Aliás, é grande a respbnsabilidade de todos, 
de maneira geral. 

Saúdo a mística, a poesia, a música, a solidariedade e a ética que 
há em cada um de nós. Trabalhamos para construir uma sociedade 
diferente, na qual os diferentes não sejam excluídos. Falo um pouco 
da minha experiência. Sou agricultor familiar e trabalho na Associação 
Regional da Zona da Mata, com agricultura agroecológica e, 
atualmente, em transição para a orgânica. Além de ser trabalhador 
rural e líder sindical, também me arrisco a falar e escrever poesia. 
Aliás, não a escrevi, ou seja, não se escreve poesia, porque se faz em 
cada um. Além disso, sobrevive mesmo neste caos em que se 
encontra a sociedade. Porém não me proponho a ser poeta do caos, e 
sim da esperança e de quem acredita ser possível construir uma 
sociedade diferente. 

o título é "Alma e Sangue", que fala um pouco sobre os produtos. Já 
que estamos numa feira de economia solidária, devemos perguntar 
qual a nossa relação com os produtos e os alimentos que possuímos. 
(-Lê a poesia.) 

Essa poesia quer que façamos essa reflexão. Como a Sandra do 
Ceará disse ontem, não somos apenas produtores, somos também 
consumidores. Temos de começar a descobrir a história de cada 
produto. Ao consumir um produto da agricultura familiar ou de várias 
organizações do campo e da cidade, que trabalham com o princípio 
da solidariedade e da ética da produção, estamos consumindo muito 
mais que um produto ou um alimento. Estamos consumindo uma idéia 
ou um projeto. 

Quando achamos fácil, no mercado convencional, tomar uma Coca-
Cola ou um produto da Parmalat, estamos consumindo produtos que 
estão fortalecendo um mercado que acabou com a agricultura familiar 
em muitos lugares e que não nos deixa viver. Então, antes de comprar 
um produto, temos de saber sua história e pensar melhor sobre isso. 

Estou representando a Associação Regional de Agricultura Familiar 
da Zona da Mata, onde trabalhamos principalmente com o 
associativismo, o sindicalismo, . o trabalho de jovens e as 
companheiras mulheres. Numa dessas linhas que temos em nosso 
associativismo, trabalhamos com fundo de crédito rotativo. Essa 
experiência nasceu no ano 2000, mas o movimento sindical já tinha 
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essa idéia. Anteriormente, muitos trabalhadores e trabalhadoras 
estavam fora do sistema de crédito, mesmo do PRONAF, uma luta e 
uma conquista dos trabalhadores, mas muitos ainda ficam· excluídos 
desse processo. 

Na Zona da Mata, o nosso objetivo com o trabalho do fundo rotativo 
é fortalecer as organizações associativas que buscam alternativas de 
geração de renda. Apoiamos as atividades de transformação e 
comercialização. Estimulamos ainda o aperfeiçoamento da gestão da 
atividade agropecuária. Com nossa associação, estamos trabalhando 
principalmente com dez sindicatos e oito associações, que estão 
incluídos nesse processo do fundo do crédito rotativo. 

Para administrar esse fundo de crédito rotativo, criamos uma 
comissão composta por cinco pessoas, que se reúnem mensalmente 
para discutir os projetos que são apresentados. Essa equipe é 
formada por três pessoas da associação mais duas do Centro de 
Tecnologia Alternativa - CTA. Em épocas de mais projetos, reunimo-
nos até mais de uma vez por mês, para ver a viabilidade de cada um. 

As prioridades que damos a esses projetos do fundo de crédito 
rotativo são: atividade de beneficiamento, agroindustrialização e 
comercialização, infra-estrutura e equipamentos para produção de 
açúcar mascavo, rapadura e aguardante, apicultura, avicultura, 
compotas de frutas, beneficiamento de arroz e capital de giro para 
associações. Trabalhamos mais na área de agroindustrialização e 
comercialização. Durante esse tempo, graças a Deus, temos tido bons 
resultados. 

Esses recursos que temos disponíveis, do fundo rotativo, vêm de 
uma parceria que temos com o CT A e com a Cáritas, que tem 
investido nesse projeto na Zona da Mata. Quando o projeto coletivo 
vem de uma associação ou grupo organizado, liberamos recursos até 
o valor de R$4.500,00; e para o projeto individual liberamos até 
R$1.500,00. Temos dado preferência aos projetos coletivos para 
fortalecer essa capacidade de organização, não de as pessoas 
ficarem juntas, mas de promover a solidariedade por meio desse 
trabalho. 

O recurso de que dispomos tem juros de 6% ao ano e é emprestado 
com 6 meses de carência. A partir desse prazo, a pessoa tem um ano 
para pagá-lo e determina como fará - em 12 vezes, o máximo 

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



permitido, em 3 ou 4 vezes, ou seja, de acordo com a sua 
viabilidade econômica. 

1237 

Hoje temos 43 projetos. Desses, 14 são coletivos, 29, individuais, e 
18, de mulheres. O número de famílias diretamente envolvidas no 
trabalho do fundo de crédito rotativo é de 224. Colocamos que há 18 
projetos de mulheres, pois há critério rigoroso, determinando seja 30% 
do recurso disponível destinado às mulheres. Isso não quer dizer que 
não possam obter outro recurso. Às vezes, aparecem muitos projetos 
de hpmens, mas temos de respeitar esse percentual, o que não quer 
dizer que as companheiras não possam pegar mais de 30%. 

Temos 26 projetos de produção, 9 de beneficiamento e agroindústria 
e 8 de comercialização. Hoje, no fundo rotativo, há R$53.000,00 de 
recursos investidos e R$91.596,00 de recursos movimentados, com 
juros inclusos. 

Além de destinar 30% dos recursos às mulheres, há o critério de não 
emprestar recursos para a compra de agrotóxicos e de nada que 
venha contra a agroecologia, em desrespeito à nossa mãe terra e ao 
meio ambiente. 

Temos priorizado os projetos coletivos e, além dos números citados, 
temos obtido resultados muito interessantes em relação à dinâmica do 
funcionamento do fundo rotativo. 

Proporcionamos atividade de capacitação de agricultores e 
agricultoras para a elaboração de projetos, pois, às vezes, ficamos 
dependentes de assessoria técnica para a elaboração de um projeto, 
embora simplificado ao máximo por nós. Estamos, portanto, investindo 
nos jovens, principalmente, para que sejam capazes de elaborar 
projetos que dizem respeito não apenas ao fundo rotativo, como 
também aos que os órgãos, associações e sindicatos necessitam. 

Também temos feito com o fundo rotativo trabalho de visitas de 
intercâmbio. Há, por exemplo, projetos referentes à avicultura -
produção de frangos para abate ou de galinhas para postura. 
Promovemos, então, o encontro de agricultores - um agricultor 
aprendendo com a experiência de outro. Estamos tomando esse 
intercâmbio como base em nossa organização da Zona da Mata. 

Aprendemos em nosso caminhar que não existe saber mais, mas 
saber diferente. O técnico tem o seu saber, e nós, agricultores, o 
nosso, historicamente desrespeitado pelas organizações, que nos 
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jogaram em situação que não merecemos. Se falarmos em 
desenvolvimento, resta-nos perguntar que tipo de desenvolvimento 
queremos promover no campo. Já nos falaram tanto em 
desenvolvimento na roça, sem envolver os agricultores, que não 
desenvolveu nada. Não existe desenvolvimento sem envolvimento. 
Fico me perguntando se queremos promover desenvolvimento 
sustentável ou envolvimento sustentável. Nada será desenvolvido, se 
ficarmos de fora. Basta olhar os pacotes da agricultura familiar e o tão 
falado desenvolvimento econômico. 

Falamos de números. Concluindo, o objetivo do fundo rotativo não é 
emprestar dinheiro, mas ajudar a financiar os sonhos e a transformá-
lo~ em projetos viáveis. 

As vezes, falamos em números, mas fico constrangido em falar 
neles nessa economia que queremos. Até hoje, nós, agricultores, 
fomos apenas percentuais e índices, não fomos considerados 
pessoas. Entretanto, queremos ser mais que números; queremos 
ocupar espaço na sociedade e transformá-la em algo melhor. 

Na economia convencional somos apenas números, mas é 
impossível medir dessa forma o nosso trabalho com o fundo rotativo, 
pois não temos números para medir os resultados. Quanto vale uma 
lágrima de alegria? 

Lembro frase de Frei Betto: "Precisamos de mais espaço de 
gratuidade, e não só de necessidade". Às vezes, damos pouca 
atenção à poesia, à mística e à vida. Falamos muito em sistemas 
diferentes, mas ficamos querendo reproduzir o existente. 

Termino com a poesia "Pedras e Flores", de minha autoria, a qual 
deixo como proposta: "Se as flores fossem de pedra, como seria? Fico 
a imaginar se será que teriam perfume, odores? E se as pedras 
fossem flores? Seria interessante. I Quando nos atirassem pedras, 
receberíamos flores. I Quem sabe não sentiríamos tantas dores! I 
Dizem que de poeta e louco todos temos um pouco. I Na minha 
loucura, não proponho transformar flores em pedras, e sim pedras em 
flores. I E nossas construções teriam como base a essência e o 
perfume; I nossa morada, muitos amores. Porque, afinal, não somos 
loucos de pedras, e, sim, amantes das flores". Muito obrigado. 

Palavras do Sr. ldalvo Toscano 
Boa tarde. Vejo-me diante de um enorme desafio. Tenho participado 
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de diversas palestras e seminários sobre microcrédito e 
microfinança, mas, neste momento, a minha responsabilidade é 
redobrada. Sinto grande peso sobre as costas, porque tratarei de dois 
temas não muito usuais. Microfinança não é assunto que esteja na 
pauta e que se discuta com vigor. O outro assunto diz respeito a 
microfinanças solidárias. 

Na parte da manhã, tivemos oportunidade de observar a dificuldade 
de definir solidariedade. Definiria essa palavra como um valor 
absoluto, como a honestidade, a dignidade e o caráter. Não há 
ninguém mais ou menos honesto, ou com razoável caráter. A pessoa 
é ou não honesta, com caráter e solidária. É importante destacar que 
a solidariedade é um processo. Cada um tem uma definição para essa 
palavra, que tenderia a uma convergência. Estamos falando de 
solidariedade como algo, embora muito antigo e intrínseco ao homem, 
muito novo, principalmente se ligado à questão da economia. 

Em toda a história da humanidade, nunca houve uma instituição tão 
poderosa e avassaladora, pela qual pagamos tão caro. Refiro-me à 
moeda, convenção com valor, porque acreditamos que, com ela, 
podemos transacionar mercadorias, apesar de não passar de um 
pedaço de papel pintado. 

Todos têm acompanhado a polêmica sobre a redução ou não da 
taxa de juros. É necessário crédito para o desenvolvimento e outras 
questões. Tudo isso traz em si a questão da moeda. Citaria o Prof. 
Ladislau ( .... ), da PUC de São Paulo e Consultor da ONU, que afirma 
que, em 1995, havia, em circulação, por dia, 
US$1.000.000.000.000,00, para transacionar uma base real de bens e 
serviços, em um montante de US$20.000.000.000,00 a 
US$25.000.000.000,00. Significa que havia, em circulação, um volume 
de moeda 40 vezes maior do que o necessário para efetuar a venda e 
a compra dos bens e serviços diários. Atualmente, a situação é pior. 
Com isso, percebemos o valor gigantesco da instituição moeda. 

O grande desafio da economia solidária é mostrar que uma outra 
ordem econômica é possível no microcosmo. Construir uma 
microfinança que sirva de paradigma nacional de todo o movimento 
que vise a libertar o cidadão da exclusão social. 

o quadro geral do Brasil. Há três sistemas de crédito: o 
convencional, SFH, que oferta crédito absolutamente ridículo, 
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Esse sistema financeiro não é funcional para f?rojeto de 
desenvolvimento sócio-econômico. Um Governo que pretende 
mudanças tem de realizar rapidamente ajustes no perfil do sistema 
financeiro. 

Em segundo lugar, temos em expansão o sistema cooperativo que 
responde por cerca de 1,2 ou 1,4% da oferta de crédito. Esse valor 
tende a se expandir porque o Governo está incentivando a área de 
cooperativas de crédito. É possível que, nos próximos 15 dias, seja 
anunciado pacote do Governo Federal para a expansão desse 
segmento. 

O terceiro seria o segmento dos Bancos populares, ainda incipiente, 
devido à falta de conversa. Os banqueiros reúnem-se quase 
diuturnamente na FEBRABAN, traçam estratégias, articulações para 
funcionar como "lobby". Os Bancos populares, no Brasil, ainda são 
fragmentados. São incapazes de trabalhar de forma cooperativa, 
formar consórcio que alavanque suas potencialidades, serem 
denominados instituições de microfinanças solidárias. No final, direi o 
porquê. 

No pacote, nossa preocupação central, macroeconômica, é 
aumentar a capilaridade de crédito, a massa de crédito ofertada à 
população. Crédito a quem? Isso é o que preocupa. A quem já possui 
renda. Talvez o crédito fique mais barato para quem tem acesso ao 
sistema financeiro. Quem é de categoria profissional pode ingressar 
em uma cooperativa e ter acesso a créditos mais baratos; quem tem 
alguma renda consegue ingressar em um dos diversos Bancos 
populares, com exceções. Destaco o caso de Palmas e FUNDESOL 
no Ceará. Nesse sistema, pode-se buscar empréstimos para 
pequenas atividades, sem que tenha necessariamente renda 
constituída. 

O acesso e o aumento da oferta de crédito como um direito humano 
faz parte da Carta de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. Todo 
cidadão tem direito a crédito. Porém, é possível falar em 
microfinanças solidárias se tratarmos de instituições que tenham 
profundo enraizamento na comunidade, atuem objetivando o 
desenvolvimento sócio-econômico, que, para mim, não significa a 
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garantia do livre empreendedorismo, ideologia disseminada no 
Governo FHC. Significa mais ou menos que lhe ofereço acesso ao 
crédito. E, tendo esse acesso, na informalidade, conseguirá firmar-se 
como pequeno empreendedor. Ora, se quebrar, é porque é incapaz, 
merece viver fora do sistema. Isso é falácia, porque o pequeno não 
consegue sobreviver no sistema isoladamente, mas de forma 
associativa. Por isso o enraizamento das instituições de microfinanças 
tem de acontecer na comunidade, que é a célula mais simples da 
sociedade. É lá que se dá a política, tratam-se as relações culturais, 
humanas. 

Se essas instituições não existirem na comunidade, não há projeto 
de desenvolvimento sustentável para o País. Costumamos, dentro de 
uma visão ocidental, cartesiana, dividir o homem, matéria, em corpo, 
tratado pela medicina; em espírito, cuidado pelas igrejas; em psiquê, 
psiquismo, cuidado pelas diversas terapias. Do mesmo modo, 
fazemos com a economia, em que perguntamos: quem produz? Quem 
comercializa? Quem consome? Como se fossem departamentos 
estanques, vasos não comunicantes. E onde fica o crédito nesse 
processo? O crédito está presente em todas as faces do processo de 
reprodução da vida. Não falo de reprodução da vida material, e sim 
espiritual, cultural, laços sociais, política, ou seja, uma dimensão 
holística, que coloque o homem no centro da economia, controlando, 
e não sendo controlado por ela. O homem detendo, em suas mãos os 
processos econômicos, fazendo esse mundo melhor. 

É uma utopia? Sim. Mas a utopia é o reino do provável, talvez não 
do possível. Provavelmente, quando isso ocorrer, e tenho certeza de 
que acontecerá, eu esteja comendo capim pela raiz. 

Nesse contexto, falaria de instituições de desenvolvimento popular, 
solidário, em vez de falar de instituições de microcréditos. Instituições 
locais preocupadas com o desenvolvimento de todas as dimensões 
que envolvem a comunidade. Há uma distância enorme nesse 
processo. Com isso, não quero dizer que o microcrédito, como tem 
sido praticado no Brasil, com esse estímulo governamental, não seja 
importante. Não estou dizendo também que as cooperativas não 
exerçam papel de fundamental importância no desenvolvimento local 
e do País. Exerce, sim, mas precisamos de alguma coisa mais 
específica. É um absurdo que um país com 53 milhões de pobres, 
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número que varia, não possa ter seu próprio sistema de poupança 
e empréstimos. 

Essas palavras não são minhas, e sim do Secretário Nacional da 
Economia Solidária, Prof. Paul Singer, numa conferência na Câmara 
dos Deputados. 

O tema é políticas públicas, Sr. Dione, como parte do Governo, 
perdoe-me, mas existem dois aspectos essenciais. Primeiro, se o 
Estado não atrapalhar as construções populares, já faz muito. 
Segundo, o Estado vai sempre ao encontro das iniciativas locais, das 
construções populares. Atraem os investimentos e as ações do 
Governo. Por um lado, o governo progressista, ou porque geram 
demandas sobre o governo. É preciso um marco legal, específico para 
o segmento de microfinanças solidárias, que prefiro chamar de 
instituições de desenvolvimento popular solidário. 

Um marco legal que lide não só com a parte financeira, mas que 
isente o produtor dos impostos municipais, estaduais e federal, 
quando compra insumos e vende sua produção. Que isente o tomador 
de pequenos empréstimos de IOF, CPMF, ou seja, que dê tratamento 
diferente aos desiguais. 

Fala-se em criar estímulos para os setores do sistema bancário, 
inepto para ofertar pequenos créditos. Fala-se em estímulos para 
aumentar a exportação, mas por que não se fala em estímulo para 
( ... ). Obrigado. 

Palavras do Sr. Reginaldo Magalhães 
Boa-tarde. Agradeço o convite para estar aqui. O tema 

microfinanças, apesar de pouco conhecido no Brasil, é prática 
presente em nosso dia-a-dia. De uma forma ou de outra, fazemos 
microfinanças diariamente. Fazemos algum tipo de atividade de 
crédito, de poupança, de seguros. Por meio do comércio, de amigos 
ou familiares, desenvolvemos algum tipo de atividade de 
microfinanças. A circulação de dinheiro é essencial para a vida. 
Pedimos emprestado, emprestamos ou ajudamos, de alguma forma, o 
funcionamento do sistema informal de microfinanças. 

Há um paradoxo, pois, apesar da importância, e apesar de 
praticarmos microfinanças, é uma prática pouco conhecida. Existem 
poucos estudos sobre a forma que as pessoas administram seu 
dinheiro, suas finanças. Há pouco conhecimento das necessidades 
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financeiras das famílias e dos pequenos negoc1os. Devido ao 
desconhecimento, as pessoas têm pouco acesso a recursos; por isso 
há poucas instituições que facilitem o acesso a serviços financeiros. 

Para discutir melhor o tema, responderei a quatro perguntas. Quais 
são os principais problemas no mercado financeiro brasileiro? 
Discutimos diariamente a taxa de juros, mas devemos saber quais são 
os problemas que impedem que o mercado financeiro atenda às 
necessidades financeiras do conjunto da população. Por que os 
Bancos não financiam pequenos negócios e pessoas de baixa renda? 
Existem problemas de opções políticas, porém não se trata apenas 
disso, mas de problemas institucionais e estruturais que impedem que 
os Bancos atendam a grande parte da população. 

Qual é a importância das microfinanças? Existe a possibilidade de 
as microfinanças alcançarem a parcela da população excluída do 
sistema bancário? Quais seriam as condições necessárias e o que 
deveríamos fazer para promover o fortalecimento das microfinanças? 

Acredito que todos nós tell)OS ou já tivemos problemas com o 
mercado financeiro formal. E um sistema pouco adequado às 
necessidades da maioria da população. 

Temos no Brasil uma história de problemas macroeconômicos, juros 
elevados e décadas de alta inflação, que impediram o fortalecimento 
das microfinanças e impediram que as pessoas de baixa renda e os 
pequenos negócios tivessem acesso a financiamento e a outros 
serviços financeiros. 

O sistema financeiro do Brasil é extremamente concentrado. 
Segundo estimativas, 70% da população não têm acesso aos serviços 
financeiros, ou seja, conta corrente, poupança, talão de cheques, etc. 
Além disso, 30% dos municípios brasileiros não contam com nenhum 
tipo de atendimento bancário. Nas Regiões Norte e Nordeste do País, 
esse quadro é mais grave. Em alguns Estados, 70% dos municípios 
não têm nem sequer posto de atendimento nem agência bancária. A 
concentração do sistema financeiro limita não só o acesso das 
pessoas a esses serviços, mas também o desenvolvimento das 
regiões mais carentes, restringindo o crédito, porque as pessoas não 
têm como obter recursos para desenvolver suas atividades produtivas. 

Outro problema tão grave quanto a dificuldade de acesso ao crédito 
é o de não termos como e onde poupar. No Brasil, além de o 
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percentual de oferta de crédito ser muito pequeno, o volume de 
poupança acumulado é baixíssimo, o que dificulta a capacidade de o 
País investir no seu desenvolvimento. As instituições financeiras das 
regiões mais carentes captam recursos e investem em outras regiões 
mais dinâmicas, dificultando o processo de reinvestimento das 
riquezas produzidas e da poupança acumulada daquefas regiões. 

Outro problema que dificulta o desenvolvimento das instituições de 
microfinanças é a rigidez institucional, porque existem pouquíssimas 
formas de organizações legais. Com exceção de Bancos e 
cooperativas de crédito, há três ou quatro anos não existiam outras 
formas institucionais de organização de serviços financeiros. 
Recentemente, as OSCIPs e as sociedades de crédito ao 
microempreendedor começaram a desenvolver-se, atendendo a uma 
parcela ainda muito pequena da população. Mas os impedimentos 
legais para o desenvolvimento de outras instituições, de formas mais 
criativas e opcionais, são restritivos e de difícil implementação. 

Outro aspecto do mercado financeiro pouco conhecido e que precisa 
ser mais bem estudado e analisado é o mercado informal, muito 
relevante principalmente para os pobres. Como não têm acesso a 
Bancos nem cooperativas de crédito, tomam emprestado, de 
diferentes formas, recursos para suprir suas necessidades. O grande 
problema é que esses mercados informais são extremamente caros 
para as pessoas de baixa renda. São serviços financeiros mais 
acessíveis que os formais, mas altamente caros: as pessoas pagam 
até 20% de juros ao contrair empréstimos com agiotas e nos 
pequenos comércios. Às vezes, até pagam para conseguir poupar. 
Como disse, os mercados informais são mais acessíveis, porém os 
custos são muito elevados. 

Por que o sistema bancário não se expande? Por que os Bancos 
não financiam os pequenos negócios? Recentemente, perceberam 
que existe possibilidade de expansão e lucro, por meio do 
financiamento de pequenos negócios e pessoas de baixa renda. Por 
que mais de 70% da população não tem acesso aos serviços 
bancários? Como disse, não é apenas falta de vontade política, ou 
seja, os Bancos não são somente vilões do mercado financeiro, 
porque suas estruturas os impedem de financiar as pessoas de baixa 
renda e os pequenos negócios. 
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Quando o fazem, é com custo extremamente elevado. É 

impressionante a proliferação de financeiras que emprestam dinheiro 
a juros de 12 a 15% ao mês, levando as pessoas a ficarem em 
situação ainda pior. 

Grande parte do País não tem instituições financeiras. Em geral, os 
Bancos possuem serviços financeiros estruturados e desenhados para 
atender a grandes negócios ou a pessoas da classe média ou alta. 
Não oferecem opções às pessoas de baixa renda, porque não 
conhecem as necessidades dessa camada da população. Além disso, 
a estrutura do sistema financeiro brasileiro é extremamente cara, os 
Bancos têm custos operacionais muito elevados. Isso tem ficado 
evidente nos últimos anos, quando há o repasse dos fundos públicos, 
citando como exemplo projetos do PROGER e PRONAF, em que 
grande parte dos recursos destinados pelo Governo para o 
financiamento dessas atividades fica para pagar os custos bancários. 
Estima-se que quase 20% das linhas de financiamento ficam com 
recursos maiores do que os que chegam para as pessoas, como 
ocorre no Banco do Brasil. Assim, torna-se necessário repensarmos 
uma estrutura financeira com custos mais baixos, que permita o 
acesso dos cidadãos de baixa renda aos créditos. 

Outro problema de difícil solução diz respeito ao fato de o sistema 
financeiro não ter condições de avaliar a situação econômica das 
pessoas que tomam financiamentos, porque não tem acesso a essas 
informações, excetuando-se os dados do SPC e do SERASA. Assim, 
não há como analisar concretamente se essas pessoas têm ou não 
condições de pagar a dívida, o que acarreta seleções rígidas que 
impedem o acesso de muitas pessoas a esse serviço. 

As microfinanças surgem como alternativa de ampliação do acesso 
da população aos créditos. Os exemplos internacionais nos mostram 
que elas têm potencial de acelerar a dinâmica do desenvolvimento 
local, não apenas pelo fato de ofertarem créditos a regiões que 
normalmente não têm acesso, mas também pela possibilidade de 
evitarem a saída de recursos dessas áreas. Isso é muito importante. 
Por meio da captação de poupanças ou da criação de alternativas 
para as pessoas de baixa renda, esse sistema permite que os 
recursos sejam ecomomizados e reinvestidos. Observamos que as 
microfinanças podem ainda criar pequenos sistemas financeiros 
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localizados, com capacidade para alimentar, incentivar e 
dinamizar atividades econômicas que propiciem o progresso das 
regiões carentes. Para isso, seria necessário adotar uma série de 
ações de políticas públicas, acrescida da participação da sociedade 
civil quanto à criação de condições para o funcionamento dessas 
instituições. 

Existem poucas chances legais para a organização de microfinanças 
no Brasil. Contamos apenas com cooperativas de crédito, OSCIPs e 
sociedades de crédito ao microempreendedor. Há diversas 
organizações informais de microfinanças, mas essas organizações 
passam por grandes dificuldades para se estabelecerem ou se 
viabilizarem. O aspecto fundamental dessas instituições é que elas 
têm capacidade de se auto-sustentar. É preciso constituir 
organizações microfinanceiras com esse perfil, que sejam 
permanentes e viáveis do ponto de vista financeiro e social. Outra 
questão importante: essas instituições precisam estar inseridas em 
ambientes favoráveis ao seu desenvolvimento e mudar a realidade 
desses locais. Essencialmente, dependem de organizações sociais 
fortes, que permitem seu funcionamento. 

As instituições que apenas tentarem reproduzir aquilo que os 
Bancos praticam estarão fadadas a serem auto-sustentáveis ou a 
oferecerem créditos com os mesmos custos e as mesmas dificuldades 
que os Bancos oferecem. 

É preciso fortalecer relações de proximidade, cooperação e 
confiança nas comunidades. É essencial que as organizações sociais 
atuem de forma cooperativa e solidária para que as instituições 
produzam impacto no desenvolvimento local. As instituições devem 
estar, de fato, voltadas às demandas financeiras das realidades locais, 
das famílias de baixa renda que não têm acesso a esse serviço. Para 
isso, são extremamente importantes dois fatores: primeiro, que as 
instituições conheçam melhor as necessidades financeiras das 
localidades; e segundo, que a ação do Estado possibilite a essas 
instituições acesso a recursos que não poderiam captar nas 
localidades; tais como fundos públicos de financiamento e poupança 
de mais longo prazo, que possam financiar negócios com impacto na 
geração de renda, de trabalho e da melhoria da qualidade de vida das 
populações. Muito obrigado. 
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Palavras do Sr. Marcelo D'Agostini 

Saúdo a Assembléia Legislativa, na figura do Deputado Célio 
Moreira, os componentes da Mesa e público. É com muita satisfação 
que participo, como representante do Banco Popular Associação Civil 
Comunitária de Microcrédito de Belo Horizonte, da Feira de Economia 
Popular Solidária. Somos entidade-membro deste fórum que tenta, em 
Minas. Gerais, com passos determinados, construir efetivamente uma 
nova economia solidária e um novo mundo, que acreditamos possível. 

Vivemos um momento difícil internacionalmente. Os modelos 
impostos, nas últimas duas décadas, expuseram continentes e países 
a situações desagregadoras. A África hoje praticamente não existe 
como continente. São milhões de pessoas renegadas à miséria e a 
condições subumanas de vida. O nosso País, lamentavelmente, não 
se encontra em situação diferente. 

Como militante social há 25 anos, assim como inúmeros 
companheiros aqui presentes, lutamos para construir alternativa 
possível voltada para os interesses dos trabalhadores. Conseguimos, 
no ano passado, chegar a esse resultado: ao Governo Federal. 

Existe grande diferença em ser governo e ser detentor do poder. 
Governar é uma das expressões do poder. Ressalto que muitos 
abandonaram os pressupostos básicos do marxismo. Evidentemente 
que não podemos ficar presos a dogmas, mas alguns ainda 
prevalecem. O poder ainda é determinado pelo modo de produção, 
pela maneira de a sociedade se organizar. Ao chegar ao governo, é 
preciso atentar que governar é transitar por um caminho de 
construção, de mudanças e de superação de inúmeras armadilhas e 
pressões. Muitas vezes, aqueles que governam acabam por ceder às 
pressões e à intercomplexidade das relações capitalistas. 

O Estado não é um mal em si mesmo. A questão fundamental é 
quem está à frente desse Estado. Assim, há grande expectativa de a 
discussão sobre microfinanças acontecer neste Governo. Para nós, 
microfinanças não significa apenas concessão de crédito. Ao saudar a 
criação da Secretaria Nacional de Economia Popular Solidária, 
queríamos diálogo não só entre as instituições concessoras de 
créditos, mas também entre as que trabalham com a economia 
popular solidária, para construirmos um projeto concatenado, voltando 
os olhos às comunidades carentes, às que necessitam do crédito 
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como instrumento, não como fim. 

Portanto, consideramos diferenciado o trabalho do Banco Popular. 
Eis alguns componentes da nossa metodologia: nunca subestimar a 
experiência de quem se encontra na comunidade e passa por 
inúmeras dificuldades. Abrimos crédito para uma senhora de mais de 
70 anos de comunidade carente da região Noroeste, administradora 
de um bar há 18 anos. Quem somos nós para ensiná-la a administrá-
lo? Quem somos nós para estabelecer pacotes tecnicistas, que não 
têm a sensibilidade da experiência de sua vida, uma luta para 
subsistência? Temos o papel de conceder o crédito para garantir a 
possibilidade de construção de outra economia. Trabalhamos 
efetivamente com grupos de aval solidário. Preocupo-me quando 
expressões e nomes tornam-se consenso. Fala-se muito sobre 
economia solidária e microcrédito. Quanta diferença existe entre 
instituições e pessoas que falam sobre isso. Nosso grupo de aval 
solidário parte do pressuposto de que, em consonância com 
associações de moradores, igrejas, ONGs ou regionais, fazemos 
levantamento socioeconômico da região, preferencialmente a que 
apresenta índice de desenvolvimento humano e social baixo. 
Construímos, em dois ou três meses, grupos enumerando e ouvindo 
as demandas. O crédito é apenas um instrumento para possibilitar o 
resgate da dignidade da comunidade. Com integração e solidariedade, 
chegaremos ao crédito. 

Fazemos levantamento socioeconom1co daquela reg1ao e 
procuramos integrá-la por meio de reuniões e assembléias juntamente 
aos componentes e entidades. O crédito passa a ser um instrumento e 
não o fim principal desses grupos de aval. Ao realizarmos esse 
trabalho, observamos que, na prática, essas comunidades integram-
se mais, e outros aspectos, além da inclusão produtiva, evidenciam-
se, tais como o convívio e a solidariedade. Além disso, até o 
entusiasmo e o novo momento de se relacionar com o poder público, 
reivindicando mais das regionais, às quais aquelas comunidades são 
vinculadas, em termos da Prefeitura, como é o caso de BH. Enfim, é 
um trabalho que busca, fundamentalmente, esse resgate. 

Há também um diferencial que apresento na metodologia. Numa 
ficha socioecônomica, trabalhamos com o índice, ou seja, um 
indicativo social e humano. Obviamente, como instituição "financeira", 
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preocupa-nos também o levantamento técnico daquela ficha. 
Percebemos a maneira como as pessoas confiam uma nas outras, 
nas nossas fichas. Ao contrário de tantas fichas de outras instituições 
de microcrédito, em que se pergunta até o DNA da avó da pessoa que 
pede o crédito, realizamos o levantamento, possibilitando que a 
decisão da coordenação do projeto do BANPOP e do comitê de 
crédito seja pautada por essa questão social e pela necessidade de a 
pessoa ou o grupo realizar o seu trabalho produtivo. 

Apresento também outro dado da nossa metodologia: a maioria das 
instituições de microcrédito levanta uma série de restrições cadastrais 
que não ficam a dever nada ao sistema financeiro convencional. Na 
grande maioria dos nossos empréstimos aos grupos de aval, abrimos 
mão de avalistas, do SPC e de consultas ao SERASA. Por exemplo, 
outro dia, uma senhora, membro de um grupo que atendíamos, ao 
tomar conhecimento do nosso trabalho, disse que foi a essa outra 
instituição, de que não citarei o nome. Perguntaram-lhe se tinha 
avalista ganhando três vezes o valor de sua prestação. Ela 
respondeu: "Meu filho, se eu tivesse avalista bacana assim, não 
estaria aqui solicitando esse crédito". Esse também é outro diferencial, 
ou seja, o fato de que trabalhamos para flexibilizar e desburocratizar 
todas as solicitações que o sistema convencional apresenta. 

Quais os limites e os nossos problemas? Concordo plenamente com 
o que se apresentou na Mesa. Independentemente das concepções e 
das diferenciações, é necessário que se crie no País um Sistema 
Nacional de Microfinanças. Ele não seria apenas o crédito, mas o 
sistema onde as instituições dialogassem, estivessem presentes, se 
possível, construindo mais. Além disso, reivindico que haja discussão 
permanente com a Secretaria Nacional de Economia Solidária. 
Mesmo as experiências diferenciadas e tão bonitas, como a que 
ouvimos ontem, do Banco Palmas, se estiverem isoladas, a sua 
alavancagem e dimensão social ficarão muito restritas na 
comunidade. Além disso, o nosso trabalho ficará muito residual. É 
necessária a integração e a troca de experiências para que possamos 
fazer frente a essas propostas que surgem no Brasil e se intitulam de 
microcrédito. Daí a minha discordância em relação ao consenso em 
torno da palavra que visa, fundamentalmente, à obtenção de lucro. 

Darei um exemplo e peço permissão para ler matéria do jornal "Valor 
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Econômico". (-Lê:) 

"O microcrédito ganhou a companhia de instituições financeiras, 
depois que o BC abriu caminho para implantação das Sociedades de 
Crédito ao Microempreendedor (SCM, através da Resolução 2.874, do 
Banco Central, de julho de 2001 ). Hoje, o cabeleireiro, o dono de bar, 
o distribuidor de bebidas, o vendedor de cachorro-quente pode ter 
acesso ao crédito através do UNIBANCO. Para ter acesso aos 
empréstimos da entidade, o candidato pode ser micro ou pequeno 
empresário - formal ou informal - e deve estar na atividade há pelo 
menos um ano. A idade mínima é 18 anos, e o empreendedor não 
pode apresentar restrição de crédito, como registro no SERASA e no 
SPC". 

Acredito na necessidade de transformação, fazendo-se a síntese 
entre o Estado, o Governo e a base da sociedade. Se isso for 
possível, não deveremos ter vergonha de ter acesso aos recursos 
públicos, porque é um dever do Estado e um direito das comunidades 
carentes, dos grupos produtivos serem inclusive subsidiados, para 
que possamos criar essa nova economia, incluindo todos aqueles que 
ficaram excluídos por 20 anos ou mais, em virtude das mazelas que o 
neoliberalismo impôs no nosso País. 

Para que nosso projeto avance mais, precisamos de uma 
alavancagem, de um aumento da nossa estrutura. Ouvi a Profa. Lia 
dizendo que não há solidariedade se há taxa de juros. Diria que há 
solidariedade se a taxa de juros visa ao reinvestimento social, para 
que possamos aumentar as cadeias e as redes produtivas, e ao lucro 
legítimo daqueles grupos que estão produzindo para melhorar suas 
condições de vida. Temos que exigir do Estado esses recursos para 
abaixarmos nossas taxas e podermos ser competitivos em relação ao 
sistema convencional. 

Os Governos, mesmo os progressistas, se não tiverem a base da 
sociedade organizada pressionando, podem correr o risco de perder a 
oportunidade histórica que estamos iniciando. Acredito que isso não 
acontecerá porque nós, das comunidades, que queremos ter acesso 
ao crédito, à produção, ao lazer, à criatividade cultural, estaremos 
permanentemente mobilizados para que não fiquemos apenas no 
discurso de que uma outra economia é possível. Vamos construindo 
na prática, com união, organização, desejo e vontade de todos nós. 
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Um poeta francês, na época da ocupação nazista, registrou o 

assassinato de um casal de namorados de 17 e 18 anos de idade. 
Disse, registrando em poesia, que haviam morrido dois jovens que 
tinham como capital os braços abertos para a vida. Afirmo que quem 
luta hoje por uma economia popular e solidária tem também este 
capital: os braços abertos para a vida e para a construção de uma 
nova sociedade. Obrigado. 

Palavras do Sr. Dione Manetti 
Não é fácil falar depois desse conjunto de belas expos1çoes que 

esse companheiro, trabalhador como todos nós, traz, com a beleza da 
experiência construída aqui e no interior deste País, que às vezes não 
fazemos idéia de que exista. 

Na parte da manhã, quando fazia a saudação na abertura deste 
seminário, dizia que, na Secretaria Nacional de Economia Solidária, o 
Prof. Paul Singer será Secretário, e serei o Diretor de Fomento. 
Represento o Secretário, hoje. Quando falei do surgimento da 
Secretaria, disse que surgia de forma diferenciada, enquanto política 
do Governo Federal, porque era uma demanda da sociedade civil. 
Dessa forma, nossa compreensão é que a construção da política 
deveria se dar utilizando-se do processo de mobilização do qual 
resultou a criação da Secretaria. 

Nossa primeira avaliação, quando começamos a construir a política 
da Secretaria, é a de que o tema da economia popular solidária 
dialoga com diferentes setores do Governo. Esse tema é transversal 
no Governo. Quando falamos de economia popular solidária, temos 
necessidade de discutir um padrão educacional diferenciado para 
inversão dos valores reproduzidos, a partir do sistema educacional 
que temos. 

Então, quando falamos de economia popular solidária, estamos 
falando não de produção tecnológica voltada para beneficiar o capital, 
e não, os trabalhadores, mas da construção de uma nova consciência 
de relação com o ambiente, de dialogar com os diferentes setores do 
Governo, para que possamos, de forma articulada, ter uma política 
que responda a essa diversidade com a qual a economia popular 
solidária dialoga. 

Essa Secretaria terá um papel fundamental de articulação de 
políticas no Governo Federal. Hoje, no Governo, existem várias ações, 
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vontades e instrumentos capazes de responder às demandas da 
economia solidária. Temos o desafio de articular essas ações e de 
romper com a lógica que orienta a administração pública do País, que 
é a das "caixinhas". Cada Governo tem as suas. Cada um pega a sua 
e faz a sua política, não dialogando com a outra "caixinha". 

Essa lógica da administração deve ser invertida. Temos que 
construir uma política que seja capaz de ser articulada - não uma 
política de uma Secretaria ou de um Ministério, mas de um Governo. 
Então, o primeiro desafio da Secretaria Nacional de Economia 
Solidária, que está situada no MTE, é o de articular as várias ações 
que existem no Governo Federal e que podem potencializar a 
economia popular solidária. 

A Secretaria Nacional de Economia Solidária não surge estimulada a 
cumprir o papel de produzir políticas compensatórias. Muito antes pelo 
contrário, achamos que o MTE assume uma nova dimensão, em um 
Governo em que o Presidente da República é metalúrgico. 

Então, o MTE assume outro papel e dimensão neste Governo: o de 
fazer com que suas políticas sejam estimuladoras de um novo modelo 
de desenvolvimento para o País. Aliás, várias das políticas 
desenvolvidas em diferentes setores do Governo geram-se a partir do 
FAT, cujo gestor é o MTE, que faz essa gestão ser debatida e 
discutida no Conselho do FAT. Achamos que o MTE terá no Governo 
Lula papel fundamental na construção de uma política diferenciada de 
desenvolvimento para o País. Na perspectiva de que contribua para a 
construção de novo modelo de desenvolvimento e de que não 
produza apenas políticas compensatórias - que são importantes e 
devem existir -, a Secretaria Nacional de Economia Solidária foi 
colocada no Ministério. 

A construção da política dessa Secretaria dá-se a partir de 
experiências da sociedade civil. O campo acadêmico, por exemplo, 
tem experiências consideráveis. Acredito que a companheira Lia, que 
estava aqui quando da abertura deste ciclo, tenha-lhes trazido um 
pouco do acúmulo importante de experiências que o campo 
acadêmico tem com a rede de incubadoras, a UNITRABALHO ou 
outras iniciativas que, às vezes, podem não estar articuladas com 
essas duas redes. 

Temos, ainda, vasta experiência acumulada das ONGs e, hoje, 
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experiência interessante que começa a se desenvolver com o 
movimento sindical. Na recuperação de empresas falidas em que 
trabalhadores adotaram o regime de autogestão, conta-se, na maioria 
das vezes, com o apoio fundamental dos sindicatos. Trata-se, 
portanto, de experiência importante, que deve ser vista e aproveitad~, 
assim como as experiências de políticas públicas de economia 
solidária. 

Tivemos grande experiência de política pública de economia 
solidária - da qual sou suspeito para falar, pois tive oportunidade de 
dirigir parte dela - desenvolvida pelo Departamento de Economia 
Popular Solidária do Governo do Rio Grande do Sul, que acompanhou 
cerca de 500 empreendimentos e mais de 27.600 trabalhadores, 
durante o Governo Olívio Dutra - hoje, Ministro das Cidades -, 
conseguindo recuperar número considerável de empresas que haviam 
falido no Estado durante esse período e que, hoje, são empresas de 
autogestão. Essa política abrangia desde as pequenas iniciativas de 
produção artesanal ou de reciclagem de lixo até a recuperação dessas 
empresas do setor industrial, que, em determinadas regiões do 
Estado, cumpriram papel importante e fundamental no equilíbrio 
econômico. Para dar-lhes uma idéia, a única usina produtora de álcoo,l 
combustível - a COOPERCANA -, instalada no Rio Grande do Sul, e 
empresa de autogestão. Então, tem dimensão importante a política 
baseada em diferentes eixos de ação e que produz resultados 
interessantes. 

Temos também rica experiência de política pública sendo 
desenvolvida pela Prefeitura de São Paulo, em programa denominado 
Oportunidade Solidária, e outras importantes, nas Prefeituras de 
Recife e Belém. Trata-se, portanto, de conjunto de experiências de 
políticas públicas que deve ser reconhecido, entendido e aproveitado 
e de conjunto de outros acúmulos que, na nossa opinião, não pode 
ser desconhecido. Vemos, seguidamente, a disposição de reinventar a 
roda nos Governos. Não estamos dispostos a isso. 

Existem políticas que serão inovadoras, mas é necessário 
reconhecer e respeitar as experiências já desenvolvidas. 

Na construção das linhas que orientarão a política da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária, um dos principais materiais utiliza~o 
foi uma publicação, fruto de uma plenária nacional de economia 
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so 1 ana, que aconteceu em dezembro, em São Paulo. Ali estão 
~,xpressas as demandas dos diferentes setores da economia solidária 
Ja que a plenária foi absolutamente representativa do ponto .de vist~ 
setorial e regional. -

Estamos orientando nossa ação com sete pontos, que são as bases 
d~ c~nstrução e sustentação de nossa política. O primeiro deles é a 
cnaçao e manutenção do Conselho Nacional de Economia Solidária 
e~paço de diálogo permanente utilizado entre o Governo e o~ 
drferentes setores da sociedade civil que se relacionam com esse 
te?la: a fim de elaborarem a política, discutindo sua implementação e, 
Pnncrpalmente, avaliando seus resultados. Esse Conselho deverá ser 
composto por diferentes entidades da sociedade civil e deverá ter a 
representação das instituições públicas, e sua composição e 
f~rmatação deverão ser fruto do diálogo entre a Secretaria e os 
drferentes setores da sociedade. 

Lembramos que o Fórum Brasileiro de Economia Solidária será, 
Para a Secretaria, um importante interlocutor da sociedade civil, e o 
seu papel deve estar além de sua relação com a Secretaria. Realizar-
se-á nos dias 27 a 29 de junho, em Brasília. 

Vamos também constituir ações de apoio às políticas públicas de 
economia solidária já existentes e estimular a constituição de novas 
Políticas nas Prefeituras, nos Governos Estaduais e nos diferentes 
órgãos governamentais que queiram disponibilizar ações para 
fortalecer essa economia. As Prefeituras e Governos Estaduais 
Podem ser parceiros importantes no desenvolvimento da política da 
Secretaria Nacional. 

Estaremos também fomentando a geração de emprego e renda por 
meio de empreendimentos de economia solidária. Hoje, existem ações 
desenvolvidas pelas agências de apoio à economia solidária, e a 
Secretaria deve apoiá-las e fortalecê-las, além de articulá-las às 
estratégias mais gerais de desenvolvimento do Governo, contribuindo 
Para a integração da economia solidária nas diferentes cadeias 
produtivas, para o fortalecimento de uma identidade diferenciada e 
para a construção de novos paradigmas de relações econômicas e 
sociais. 

É de fundamental importância dedicarmos uma parte da política da 
Secretaria aos estudos e pesquisas, pois precisamos identificar o 
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tamanho da economia solidária no Brasil e sua representatividade 
do ponto de vista econômico e social. Precisamos de um referencial, 
para, daqui a quatro anos, podermos dizer o quanto ela cresceu com o 
estímulo das políticas públicas. 

Há duas últimas questões. Uma delas diz respeito a um tema 
debatido hoje, na parte da manhã: a promoção de um novo arcabouço 
legal, capaz de responder às necessidades da economia solidária. 

O tema do novo marco legal é fundamental, pois dialoga com a 
questão do crédito e da comercialização, com o reconhecimento do 
saber do trabalhador e com os diferentes temas da economia 
solidária. Será alvo permanente da atuação da Secretaria a 
necessidade de cumprirmos um novo referencial jurídico, que permita 
não só a organização sob outras formas da economia solidária como 
também a utilização dos instrumentos possíveis para fortalecer essa 
forma de organização da produção. Como exemplo, o Estado tem um 
poder de compra fantástico, utilizado para continuar reproduzindo as 
desigualdades sociais e econômicas no País. As orientações da Lei no 
8.666, que regulamenta as licitações, têm de ser revistas, para que o 
poder de compra do Estado passe a ser um instrumento de 
redistribuição de renda no País. 

Uma linha que dialoga com o segundo tema exposto é a discussão 
de políticas de finanças solidárias. As questões relativas ao 
microcrédito e às finanças solidárias estão sendo discutidas pelo 
Governo. Há grupos de trabalho reunindo diferentes Ministérios e 
Bancos públicos, para tentar construir uma política unificada que se 
relacione com esse tema. Em primeiro lugar, o crédito deve ser 
entendido como instrumento, e não, como um fim em si próprio. Em 
segundo lugar, temos de compreender que as finanças solidárias 
envolvem várias outras formas de relações econômicas, além da 
questão do crédito, como os clubes de troca, os de poupança e 
outros. Há vários elementos envolvidos nesse tema que merecem o 
nosso olhar. Há várias experiências nesse campo espalhadas por este 
País. Temos de ter a consciência de que só construiremos uma 
política que efetivamente responda às demandas reais caso haja 
diálogo permanente com essas várias experiências. Temo-nos 
esforçado para dialogar permanentemente com o GT brasileiro de 
economia solidária e com a ABCRED. Esse diálogo tem de ser 
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ampliado. 

Temos de construir políticas, dando prosseguimento ao método que 
temos utilizado desde quando o Prof. Paul Singer foi convidado pelo 
Presidente da República para ocupar o cargo de Ministro. A 
construção de uma política para a economia solidária não será fruto 
das boas e belas idéias daqueles que têm propriedade e um maior 
envolvimento com esse tema. A política que responda às 
necessidades da economia solidária só será efetiva se for fruto de um 
debate permanente entre os agentes públicos responsáveis por dirigir 
essa política e os sujeitos sociais que estão construindo-a 
permanentemente. 

Temo-nos reunido com o GT brasileiro de economia solidária para 
elaborar as bases dessa política. Temos de utilizar os espaços de 
debate do plano plurianual do Governo, para colhermos os elementos 
que possam fortalecer e qualificar a nossa política. Temos feito 
questão de participar desses vários eventos estaduais que acontecem 
pelo País, porque essa é a melhor forma de construir a política da 
Secretaria. Mais do que falar, é importante ouvir a expectativa e as 
impressões que possam contribuir para a efetivação da nossa política. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A Presidência vai 

dar início à fase de debates, na qual os participantes poderão formular 
perguntas aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas 
por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para agilizarmos 
o debate, solicitamos aos que fizerem uso do microfone que se 
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensando as formalidades 
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos 
para fazer sua intervenção, garantindo-se o mesmo tempo para a 
resposta. 

Debates 
O Sr. Edelson Pimenta - Cumprimento a Mesa - apesar de o 

Deputado ter dispensado as formalidades -, na pessoa deste senhor a 
quem bem conheço, por sua índole de pai e homem público, que é o 
Dr. Dalmo Ribeiro Silva. Falando em Secretaria, dirijo a pergunta ao 
Dr. Dione Manetti. Meu pai ensinou-me que a melhor maneira de ser 
feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Talvez não seja do 
conhecimento de V. Exa, sou do vale do Jequitinhonha, onde tenho 
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um irmão que participou do Governo Itamar Franco, na época em 
que tínhamos um órgão cujo nome era Comissão de Desenvolvimento 
do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE - e outro, a Superintendência 
de Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR. Órgãos falidos, 
mas esquecemos de sepultá-los. Certo dia, falamos para o 
Governador que achávamos aquilo injusto para o Estado - ganhar sem 
trabalhar. 

Vimos o novo mapeamento da região: foram contempladas, na 
ADENE, as 161 cidades que compõem o quadro fomentado pelo 
IDENE. São cidades dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do rio 
Doce. Quando se trata de Secretaria, estamos aguardando - e o 
senhor será nosso porta-voz, em Brasília - os US$70.000.000,00 do 
PAPP-11 e do PRODETUR, que há muito tempo estão para ser 
liberados na Secretaria do Tesouro Nacional. O Poder Legislativo, na 
figura desse Deputado, cujo currículo político é intocável, não 
desfazendo dos demais, tem muitas limitações. Dr. Dione, percebo o 
quanto tem feito para contribuir na construção de nova economia 
possível. Acredito que a economia popular solidária, como bem a 
defende o fórum, não pode ser mera produção e comercialização de 
produtos. 

É importante que reafirmemos, no nosso fazer cotidiano, a 
solidariedade e os valores de uma nova economia que tenha o ser 
humano como sua grande razão de ser. Banco do Nordeste está lá, 
"bonitinho". Juros para microempresa, no BDMG, são difíceis. 

Dr. Dione Manetti, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, 
pelo amor de Jesus Cristo -já estive com a Secretária Elbe Brandão -, 
esse dinheiro está no BIRD - o Deputado Dalmo Ribeiro Silva é 
melhor conhecedor disso -; ajude-nos a levar esse recurso para 
aquele povo pobre da região. Muito obrigado. 

O Sr. Wanderley Pinheiro - Sou de Tombos. Já fiz intervenção na 
parte da manhã, mas não fui contemplado com a resposta. 
Parabenizo a Mesa pelo comentários feitos. Nós, que vivemos o dia-a-
dia nas comunidades, municípios, entidades, vemos os desafios e o 
empobrecimento das pessoas envolvidas na agricultura familiar. 
Temos perspectiva pior para os próximos meses. Por experiência, e 
estamos montando três agroindústrias, sabemos que, quando falamos 
em crédito, temos os desafios financeiros. Há um projeto há quase um 
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ano, do PRONAF, tramitando no Banco do Brasil. Isso confirma a 
dificuldade que temos em conseguir crédito, tão falado, em nome dos 
trabalhadores. A dificuldade é muito grande. 

Sua intervenção trouxe-me preocupação, na hora em que citou a 
forma como os recursos, destinados a implementar o projeto da 
economia solidária, chegarão ao município. O senhor falou que um 
dos canais serão as Prefeituras. Conheço regiões, no interior de 
Minas Gerais, onde 80% das Prefeituras trabalham intensamente, 
destn.Jindo projetos de economia solidária. Como será encaminhado 
esse projeto, por via da Prefeitura? 

O Sr. Presidente - Pergunta da Fundação Cultural Artística de 
Desenvolvimento Educacional: "Como conseguir créditos para a 
criação da fundação citada? É necessário recurso para seu registro 
em cartório? O patrimônio da fundação é composto pelos direitos 
autorais das obras da artista plástica Vera de Barcelos". 

O Sr. Dione Manetti - Agradeço o respeito e o trato de todos, mas 
não sou doutor. Fico ·agradecido pela deferência, mas prefiro ser 
chamado pelo nome, diretamente. Aqueles que quiserem chamar-me 
pelo nome fiquem à vontade. Talvez, um dia, eu me torne doutor. 

Existe um elemento que dialoga com o questionamento do 
companheiro. Estou tentando colher o nome das pessoas, porque, 
assim, fica mais interessante conversar. Aos dois companheiros que 
intervieram quero dizer que existem questões específicas nas duas 
falas, mas também uma questão geral que perpassa os dois 
questionamentos. 

Não tenho conhecimento do tema relacionado aos recursos que 
estão para ser liberados. Estou à inteira disposição. O Governo foi 
eleito com um projeto diferenciado. O projeto se propõe a construir um 
modelo de desenvolvimento diferenciado e visa à intervenção em 
inversão de valores, historicamente reproduzidos no País. O projeto 
propõe-se a construir uma estrutura de Estado que não foi criada para 
recebê-lo, e, sim, para reproduzir a desigualdade econômica e social. 
Aliás, o Estado tem financiado historicamente a acumulação da renda. 
Isso é obra do Estado e de mais ninguém. 

Na criação de empreendimentos populares, o Estado não pode 
entrar com o crédito, o que traduz uma lógica de padrão de relação 
Estado e sociedade. Traduz a quem o Estado tem servido. Isso é um 
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problema. O primeiro desafio que temos à frente da direção do 
Governo Federal é tentar construir o projeto dentro desse modelo de 
Estado. E mais do que isso: tentar identificar mecanismos que nos 
permitam terminar com as amarras estabelecidas para a construção 
do projeto. O resultado da última eleição foi de uma luta e de um 
conjunto de expectativas de transformação social de mais de 20 anos. 
Devemos entender que em seis meses não conseguiremos mudar o 
que foi construído em mais de 500 anos, embora o Governo esteja se 
esforçando para construir ações que respondam às demandas sociais 
acumuladas. 

Te mos dificuldades em função do modelo de Estado e dos 
obstáculos que isso impõe à construção do projeto. Fazemos questão 
de afirmar que essa política visa à construção de novo modelo. 
Quando o Presidente da República diz que a questão das 
cooperativas de produção e de crédito está na ordem do dia da sua 
pauta, isso traduz um novo padrão de relação com a sociedade. 

Estive com o Presidente da República e vi esse novo padrão. A 
empresa Cipla, de plásticos, de Santa Catarina, enfrenta dificuldades 
financeiras, e os proprietários passaram a gestão aos trabalhadores. 

Há muito, buscavam interlocucão com o Estado, a fim de levar ao 
conhecimento de alguém a situação por que estavam passando, 
tentando buscar o apoio necessário para assumir e dar continuidade 
ao empreendimento, que gera mais de mil postos de trabalho. O 
Presidente da República recebeu esses trabalhadores nesta semana 
e fez questão de conversar a respeito das possibilidades e alternativas 
para a solução do problema. 

Isso também traduz esse novo padrão de relação com a sociedade. 
Os Palácios da Alvorada e do Planalto estavam acostumados a 
receber banqueiros, grandes empresanos e corporações 
internacionais. Novos visitantes têm freqüentado esses espaços. A 
Esplanada dos Ministérios tem sido utilizada para receber as 
diferentes representações da sociedade civil. As dificuldades 
encontradas nessa estrutura de Estado somente serão superadas se 
dialogarmos permanentemente CO(ll a sociedade. 

Existe uma nova ordem política no País, que nos levará a um novo 
modelo de desenvolvimento econômico e social. Apesar de todas as 
dificuldades, estou pronto a fazer essa interlocução, tentando, 
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juntamente com vocês, identificar os problemas, os limites e as 
possibilidades de solução. 

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Joana Alves ao Sr. Amauri: 
"Com quanto começou o Fundo? Foi a fundo perdido? Se não, a que 
juros e prazos de devolução? Quais os critérios usados para liberar os 
créditos? Como é o índice de inadimplência? Quais os critérios 
utilizados nos casos de inadimplência?". 

Pergunta também dirigida ao Sr. Amauri, formulada por Shirlei: 
"Quais os critérios para o funcionamento do Fundo Rotativo? Qual tem 
sido a participação das mulheres na tomada de crédito?". 

Pergunta dirigida ao Sr. ldalvo, formulada por Alessandro: "O senhor 
falou sobre maior capilaridade no sistema de crédito e em financiar o 
desenvolvimento da comunidade como um todo. Como vê as 
experiências das ONGs, como a da Zona da Mata, e dos fundos de 
crédito rotativos, que envolvem os beneficiários em primeira pessoa 
na gestão e na relação dos recursos?". 

O Sr. Amauri Adolfo da Silva - Em nossa região, começamos o 
fundo rotativo com recursos pequenos, em torno de R$30.000,00, que 
vieram de parcerias com o CTA, a fundo perdido, e com a ( ... ), que 
tem nos ajudado com recursos mensais da ordem de R$15.000,00. 
Como esse projeto está dando certo, as organizações têm investido 
mais recursos nessa idéia. 

Perguntaram-me sobre o projeto e como o julgamos. Temos uma 
comissão analisadora. Nos municípios, capacitamos as pessoas para 
que possam elaborar os projetos. Trabalhamos com estudos de 
viabilidade econômica. Depois de aprovados, os projetos são 
liberados. Fazemos acompanhamento técnico junto com o pessoal do 
CT A e da associação regional. 

Os casos de inadimplência estão em torno de 20%, número elevado, 
justificado, em parte, por problemas enfrentados na própria 
associação. Os trabalhadores rurais e as pessoas mais carentes que 
buscam recursos pagam o fundo rotativo corretamente. Às vezes, 
ficamos contrariados de falar em ética e solidariedade, ao verificarmos 
que companheiros pegam esses recursos e não fazem seu retorno. 

Respondendo aos recursos das mulheres, afirmamos que eles estão 
garantidos em 30%. No princípio, os projetos encaminhados eram de 
iniciativa dos homens. E os recursos das mulheres ficaram, devido ao 
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questionamento de terem ou não acesso aos créditos. Precisamos 
trabalhar a questão da renda das famílias. Não basta colocar no 
papel, é preciso lutar. Hoje, as mulheres podem ter acesso maior. O 
nosso interesse está dirigido à área da agroindústria. 

O Sr. ldalvo Toscano - Quando citei as microfianças e as instituições 
de desenvolvimento popular e solidário, na verdade, referi-me às 
ONGs. Geralmente, são pequenas, pulverizadas e dispersas, não 
conversam entre si e não racionalizam seu potencial. Faço apenas 
uma. restrição. Esse assunto não é novo. 

Conhecemos o Banco do Povo, Banco popular, e isso me assusta. 
Geralmente, é Banco para o povo. Nunca vi pessoa do povo no 
conselho de administração dessa instituição, e nem participando da 
sua gestão. Os intelectuais possuem carinho pelo povo, mas povo são 
os outros, menos nós. Esse é o grande desafio. Instituições de 
desenvolvimento popular solidário devem ser enraizados na 
comunidade, de forma a remanejar o imenso potencial de poupança 
local e reter a renda gerada na região. E que tenha, ainda, amplo e 
profundo controle social, trazendo para si, como associada, a 
população atendida. É como uma sociedade anônima, em que cada 
pessoa assistida participa, seja no seu conselho, seja na tomada de 
decisões. 

Quanto à questão dos fundos rotativos, são dispersos. Por que não 
constituir instituição nacional que pegue recursos nas diversas 
entidades financiadoras e implantá-la nos municípios? 

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Wilma, do Movimento de Fé e 
Política, ao Sr. Marcelo: "Quais pessoas e entidades compõem os 
Conselhos de Administração e Fiscal do BANPOP-BH? Quais os juros 
que pratica? Qual a origem dos seus fundos?". 

Pergunta do Sr. Mário Ângelo Noé, do Instituto Estadual Santo Dias, 
ao Sr. Dione: "Será criado algum instrumento de controle de recursos 
do financiamento ao microprodutor? A Secretaria também promoverá 
a capacitação dos financiados para gerirem os recursos?". 

Pergunta da Sra. Valéria, do GRAAL, ao Sr. Dione: "Se estamos 
construindo novo modelo, em governo social e democrático, o que 
impede a reestruturação dos Bancos, de seus instrumentos de 
exclusão, como taxas de juros, exigências, acúmulos acachapantes 
dos banqueiros? Por que devemos criar 'alternativas' de acesso a 
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recursos financeiros para 70% da população que compõem quase 
100% de eleitores responsáveis pela presença, hoje, desses atores 
políticos que ocupam cargos de decisão? Até quando o instrumento 
político denominado economia popular de solidariedade se perderá no 
bojo das políticas compensatórias?". 

Pergunta do Sr. Wellington Martins Ramos ao Sr. Dione: "Falou-se 
da mudança nas relações de trabalho de mais de 50% de 
trabalhadores que não têm carteira assinada. Como fica a previdência 
social desses trabalhadores?". 

Pergunta de Ana Paula, da Universidade Federal de Lavras, ao Sr. 
Dione: "Quais as propostas mais pontuais da Secretaria da EPS? Há 
dúvida quanto à questão da formalização de movimento que evolui 
informalmente. Quais os possíveis implicadores disso?". 

Pergunta do Sr. Walterson, da empresa de autogestão Satele, ao Sr. 
Dione: "Falar de solidariedade é fácil, virou moda e dá visibilidade às 
grandes corporações capitalistas. Como diferenciar os movimentos 
sociais populares, que exercem a solidariedade como alternativa de 
sobrevivência, dos empreendimentos capitalistas que se apropriam 
desses conceitos como 'marketing' social?". 

Pergunta formulada por Valéria ao Sr. ldalvo: "Vivemos inquietude 
em relação aos Bancos populares e à manifestação política e 
perversa de acesso ao crédito. Como garantir o direito humano de 
acesso ao crédito e da oferta de crédito que promova o 
desenvolvimento sustentável com essa política de Bancos 
centralizadores recorrente neste Governo popular que elegemos?". 

O Sr. Marcelo D'Agostini - A Associação Civil Comunitária de 
Microcrédito é instituição de crédito popular solidário. O Conselho de 
Administração é ONG composta pelo poder público e entidades da 
sociedade civil, como o DIEESE, conselhos regionais de economistas, 
arquitetos e engenheiros, CREA, OAB, e outras tradicionais em lutas a 
favor dos trabalhadores. A PBH, sócia, tem direito a quatro votos. 

Estamos reformulando radicalmente os estatutos, partindo do 
pressuposto da construção da legalidade a partir da legitimidade. 
Muitas questões do regimento de crédito e do nosso estatuto vão 
além. Embora sejamos restritos à base de Belo Horizonte, 
fomentamos construção de cooperativas de trabalhadores em outras 
cidades. Desempregados, trabalhadores de Ribeirão das Neves 
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criaram a COOPINVICTA e produzem vassouras com material 
reciclado de garrafa "pet". Não há sentido em construir o Banco 
Popular se o público, tomador de crédito, não tiver assento nos 
Conselhos Administrativo e Fiscal. 

Essa discussão insere-se no marco legal proposto tanto no crédito 
quanto na economia solidária. Unidos, lutaremos para sermos 
reconhecidos juridicamente. Do nosso público, 80% não teria acesso, 
pelos critérios adotados por nós, ao microcrédito; da composição do 
grupo aval solidário, 80% são mulheres, 92%, economia informal. A 
taxa de juros, nosso gargalo, só baixará se aumentarmos a escala. 
Surge, então, a discussão da relação com o poder público. Apesar de 
negarem, instituições buscam recursos nos órgãos públicos, quer por 
intermédio de ONGs, quer de parcerias. De qualquer forma, o dinheiro 
provém do contribuinte. Portanto, não há problema em reivindicarmos 
subsídios ao Estado para uma produção voltada aos setores 
excluídos. 

Nossa proposta é fazer com que a instituição reformule o estatuto e 
o regimento de crédito e inclua entidades do nosso foro na 
composição. Temos de resgatar esse debate até o final de junho. 

Um dos nossos objetivos também é ponderar a relação entre poder 
público e entidade da sociedade civil. Não porque seja exigência de 
órgãos como o BDMG e o BNDES, mas sim porque somente haverá 
Bancos populares se tivermos formato integrado em nível nacional e 
com a participação da base da sociedade que acessa esse crédito. 
Sem isso, falaremos em Bancos populares, que, efetivamente, não 
existirão. A conjuntura é favorável para isso? Sim, desde que 
estejamos atentos, pois os interesses capitalistas e do capital 
internacional já chegam pesado na discussão do microcrédito. Ou 
agimos rápido, ou as pressões criarão condições desfavoráveis aos 
nossos objetivos de que o crédito seja instrumento, e não o fim para o 
que vemos de tão bonito aí fora, na feira. 

Felizmente, há grande participação de grupos que acessaram o 
crédito ao Banco e, hoje, encontram-se em outro patamar de 
desenvolvimento e recuperação de sua auto-estima e dignidade, 
mostrando que os excluídos também têm, devem e podem ter como 
direito a sua integração aos processos produtivos e de construção 
para uma nova sociedade. Obviamente, não será imediatamente. 
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Sabemos do grande desafio e das dificuldades dessa transição, 
mas não arredaremos um milímetro do que se construiu até o 
momento, com limitações, é claro, mas com muita determinação a 
partir do nosso objetivo final. 

O Sr. Presidente - Pergunta endereçada ao Sr. Amauri, formulada 
pelo Banco Popular: "O senhor falou sobre a história de cada produto. 
Como impactar o contrabando com essas histórias que são os nossos 
produtos?". 

O Sr. Reginaldo Magalhães - Responderei a uma pergunta feita 
anteriormente em relação ao que deve ser feito em termos de 
reestruturação dos Bancos. Como os Bancos poderiam ter melhores 
condições de financiar pequenos negócios e pessoas de baixa renda? 

O problema dos Bancos não é apenas ideológico, mas estrutural, o 
que impede o financiamento para esses pequenos negócios. Pelas 
experiências em feiras e trabalhos realizados pelas organizações, 
sabemos que esses pequenos negócios e essas atividades de 
economia solidária são rentáveis financeiramente. Quer dizer, podem 
gerar renda, ter condições de pagar os seus financiamentos e obter 
sobras significativas para os associados. Então, por que os Bancos 
não financiam se seria um negócio importante financeiramente? 

Como disse, os Bancos possuem problemas estruturais que 
dificultam esse financiamento. Primeiramente, eles estão 
extremamente distantes desses pequenos negócios, não possuem 
estrutura capaz de conhecê-los e saber como funcionam. Além disso, 
não têm serviços financeiros adequados ao financiamento desses 
pequenos negócios nem acesso a informações, principalmente, que 
possibilitem uma clara avaliação do risco desses financiamentos. 
Podemos até entender que a análise do risco é problema técnico, 
nada a ver com a nossa avaliação, mas é extremamente importante. 
Se um Banco não possui capacidade de analisar o risco do seu 
financiamento, ele não financia, pois senão terá prejuízos. É muito 
complicado discutirmos sobre essas instituições financeiras, pois suas 
contas precisam ser feitas, para que possam ser permanentes, viáveis 
e se expandirem. Além disso, precisam de mecanismos que garantam 
sua viabilidade econômica e financeira. Não quer dizer que as 
instituições de microfinanças corram mais risco que os Bancos ou 
sejam mais favoráveis aos pobres. Porém, elas possuem estruturas 
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mais adequadas, estão mais prox1mas, envolvidas em rede de 
relações sociais que permitem conhecer melhor a situação desses 
pequenos negócios, além de financiá-los com mais eficiência. 

Duas questões vêm sendo discutidas nesses grupos de trabalho no 
Governo, que poderiam facilitar maior acesso aos financiamentos 
bancários. Em primeiro lugar, a criação de sistemas locais de 
informação, principalmente com a organização de redes locais de 
cooperação, ou seja, sindicatos, associações, cooperativas podem 
organizar-se para apresentar demandas aos Bancos mais bem 
elaboradas e articuladas. Isso facilitaria muito o acesso desses 
pequenos negócios aos Bancos. Em segundo lugar, uma discussão 
importante que vem ocorrendo hoje e que tem algumas experiências 
positivas é que os Bancos estabeleçam parcerias com instituições de 
microfinança para que essas instituições possam ser correspondentes 
bancários, ou seja, instituições que estão mais próximas dessas 
comunidades, desses pequenos negócios, que possam ser o canal de 
acesso aos financiamentos bancários. Acredito que esses dois 
mecanismos poderiam facilitar muito o acesso desses negócios aos 
Bancos. 

O Sr. Dione Manetti - Primeiro, a questão sobre a utilização do 
conceito de solidariedade pelas empresas capitalistas. É possível 
compreender esse conceito de várias maneiras. O conceito de 
solidariedade, na conjuntura econômico-social do Brasil, hoje deve ser 
visto como um conceito de solidariedade de classe, do trabalhador 
para com o trabalhador. É minha opinião. 

Segundo, a utilização do conceito de solidariedade pelo capitalismo 
é a reprodução do mesmo padrão de relação que o capitalismo utiliza 
com todos os emblemas que o movimento social e que os 
trabalhadores criam, quer dizer, o capitalismo é capaz de transformar 
qualquer coisa em mercadoria, seja qual for o emblema. Todo 
emblema, embora esteja conceituado, é transformado em mercadoria 
pelo capitalismo. Um dos grandes líderes da esquerda internacional, 
que tem um reconhecimento pela sua luta nos movimentos socialistas, 
como é o Che Guevara, virou mercadoria. Solidariedade também virou 
mercadoria. Existem as empresas solidárias. A luta do movimento 
social, não só com a questão da solidariedade, com a questão da 
autogestão e de outros princípios que também são distorcidos, é pela 
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disputa em favor da manutenção desses conceitos, da forma 
como estimulam as lutas e os lutadores sociais. É uma disputa que 
temos de estar dispostos a enfrentar. 

A segunda questão quanto à reestruturação dos Bancos, enquanto 
instrumento de exclusão e a necessidade de mudança no País, em 
parte o Reginaldo respondeu. É uma questão bastante complexa, que 
carrega elementos estruturantes da economia. Não é um movimento 
simples de ser feito. Mas é verdade que os Bancos públicos, a partir 
da orientação do Governo que assume este Estado brasileiro, vêm 
apresentando um redirecionamento do seu papel. O maior exemplo 
disso é o BNDES, que historicamente tem financiado as privatizações 
deste País e o capital. Quem tem conseguido acompanhar as 
discussões em torno dos investimentos do BNDES percebe que se 
busca hoje dar um outro caráter para o BNDES, que seja capaz de 
financiar o microcrédito, ações de infra-estrutura, processos 
estratégicos de desenvolvimento do Governo. Temos sinalizações que 
demonstram isso. 

Quando fala da economia solidária, até quando vai continuar sendo 
política compensatória, quero dizer que conheço experiências de 
políticas governamentais nesse campo que não apresentaram um 
caráter compensatório. 

Já relatei a experiência que vivemos no Governo Olívio Dutra, no 
Rio Grande do Sul. A pretensão da política que vem sendo 
desenvolvida e estruturada pela Secretaria Nacional de Economia 
Solidária não é ser uma polftica compensatória. Como já disse, o MTE 
e um Governo cujo Presidente da República é um trabalhador operário 
vão ter um papel importante na construção do modelo de 
desenvolvimento que implementaremos no País. 

Com relação à pergunta sobre o financiamento aos microprodutores 
e à capacitação agregada ao financiamento, há grupos de trabalho 
discutindo a questão do crédito no Governo. O Ministério do Trabalho 
faz uma discussão com a compreensão de que o crédito é um 
instrumento e não um fim em si próprio. Por ser um instrumento, não 
pode se colocar como uma política isolada do conjunto da estratégia a 
que se propõe. 

Portanto, a capacitação, a qualificação, o apoio e o 
acompanhamento aos empreendimentos dos pequenos produtores, 
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na medida em que recebem um crédito, são elementos 
estratégicos estruturantes, que buscam fazer do crédito um 
instrumento e não um fim em si próprio. 

Com referência à pergunta sobre a previdência, há mais de 50% de 
trabalhadores que não assinam carteira. Temos uma infinidade de 
formas de organização do trabalho que se manifestam nesses 
trabalhadores que não estabelecem as suas relações a partir da 
carteira assinada. Temos as cooperativas, as associações, a 
informalidade e o trabalho autônomo. Há necessidade de se rediscutir 
e se estabelecer um novo marco legal, que desamarre as travas para 
o desenvolvimento. O crescimento desses empreendimentos é tão 
importante quanto o tema de uma legislação que permita uma 
organização mais adequada e dê uma maior segurança a esses 
trabalhadores que se organizam sobre outras formas que não a de 
relação de carteira assinada. Trata-se de tema importante, que faz 
parte de nossa pauta. 

A última pergunta é quanto às propostas pontuais da Secretaria de 
Economia Solidária e às implicações com relação à informalidade. Já 
pontuei sobre as ações estruturantes da política da Secretaria dizendo 
que são muito objetivas. Quando falamos do apoio à geração do 
trabalho e renda, por meio do empreendimento de economia solidária, 
estamos falando em atividades de apoio e de articulação com as 
universidades para o fortalecimento e a promoção de novas 
incubadoras que possam dar assistência e apoio aos 
empreendimentos. Quando falamos de promoção no comércio justo e 
consumo ético, estamos falando da construção de uma estratégia de 
divulgação da economia solidária, que permita às pessoas 
conhecerem o caráter social dessa produção. 

Quem sabe até se deve construir um selo dos produtos da economia 
solidária, que possa identificar os produtos livres de exploração do 
trabalho. Pode-se ainda construir uma estratégia de articular 
investimentos de infra-estrutura que crie centros de comercialização 
nos Estados e que apóie a construção de redes de economia 
solidária. São elementos importantes. 

Essa política vem como uma possibilidade para as atividades de 
produção que estão na informalidade. Para o Estado, é bom que 
essas atividades produtivas saiam da informalidade. E é bom para as 
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próprias atividades produtivas. É uma perspectiva que se 
apresenta. 

Com relação às Prefeituras como canal de repasse de_ recursos, 
talvez não tenha colocado a questão com a devida precisão. Quando 
falo que os Governos estaduais e as Prefeituras serão parceiros na 
implementação da política, isso não significa só em relação à troca de 
recursos. Evidentemente é muito mais do que isso. As parcerias na 
implementação da política vão se dar com aqueles Governos que 
tenham disposição de estimular e fortalecer essas políticas. 

E, mais do que isso, essas parcerias não vão se estabelecer sem 
levar em consideração a realidade da composição social de onde a 
política está sendo desenvolvida. Evidentemente, uma política pública 
de economia solidária, como já disse, no âmbito federal, estadual ou 
municipal, não se realiza se não estiver em sintonia com a demanda 
efetiva da sociedade civil, que se organiza em torno do tema. 

O Sr. Amauri Adolfo da Silva - A pergunta foi feita pelo José, do 
Banco Popular. Ele quer saber como vamos impactar essa situação 
do nosso produto. Como fazer para mudar essa história? Poderemos 
retornar o questionamento, perguntando como fizemos até hoje para 
mudar qualquer história. Só conseguimos mudar nossa história por 
meio de ações, intervenções. Penso que a feira que está acontecendo 
aqui é uma grande tentativa de mudar o rumo dessa história. Estamos 
aqui, porque acreditamos ser possível criar uma relação diferente com 
a terra, com o meio ambiente, com os produtos, com os alimentos, 
não os tratando apenas como mercadorias. A terra tem sido utilizada 
somente visando ao lucro. Como posso retribuir a ela? Como posso 
viver sem ela? A nossa relação é muito em cima do valor monetário. 
Todos temos o direito a viver neste planeta. Estou referindo-me aos 
outros seres também. Só mudaremos a história se fizermos 
intervenções como a que estamos fazendo aqui nessa feira. Como 
produtores, temos de sair desse meio, começar a produzir, 
transformar o nosso produto e comercializá-lo. É importante não ficar 
na mão de poucos. Estive numa reunião em que alguém se 
apresentou como atravessador solidário. Até esse título já existe! 
Precisamos ter cuidado com o termo solidariedade, que poderá ser 
banalizado. É importante discutir essa questão de mercado, porque 
nós, trabalhadores, temos sido considerados mais uma mercadoria. 
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Queremos mudar essa relação, queremos ser transformadores 
dessa história. 

O Sr. ldalvo Toscano - A Valéria quis prestar-me uma homenagem, 
já que hoje é o último dia em que me encontro vinculado 
institucionalmente ao Banco Central do Brasil. A partir de segunda-
feira, caio na rua da amargura, sou quase velho aposentado. 

Vou dividir em três partes a questão. Em primeiro lugar, convivi com 
os colegas do Banco Central por 27 anos, grande parte deles 
dedicado à área externa. São excelentes pessoas, mas, quando 
voltam dos Estados Unidos, vemos que sofreram processo de 
lavagem cerebral. Sentar com eles para bebericar e comer petiscos é 
ótimo, mas, quando se fala em metas de inflação, são incapazes de 
pensar fora dos modelitos estabelecidos. E o que os modelitos deles 
falam?: "Você tem um índice e, com ele, tem de fazer a inflação cair, 
etc. e tal". Há dois meses, o índice do custo de vida de São Paulo 
subiu 0,3% por conta do preço da ração para cachorro. Isso está 
dentro das metas inflacionárias do Banco Central. Por favor, vamos 
tratar o assunto com um pouco de seriedade. Não se pode tratar tudo 
como se fosse uma coisa só. Alguma coisa neste País, em termos de 
finanças, tem de mudar. Não tem sentido o Sul sofrer uma geada 
violenta, causar um aumento no índice inflacionário e a taxa de juros 
ter de se manter elevada para remunerar os Bancos. É uma coisa 
absurda dez e poucos por cento em termos reais. Acreditam que é 
preferível isso a mexer na taxa de juros, para baixo. O mercado fica 
nervoso, histérico. Isso não é sério. Sinceramente, isso não é sério. 

Em segundo lugar, as instituições de microfinanças conseguem 
resultados e alavancam-se financeiramente, captando poupanças 
locais e trabalhando com cartões de crédito, moeda social e de 
circulação local. Quem teve oportunidade de ontem ver a exposição 
da Sandra, do Banco Palmas, pôde ter idéia do potencial que as 
instituições locais possuem para gerar recursos e se auto financiar 
com os recursos locais. 

Com relação às questões propostas pelo Reginaldo, concordo com 
quase tudo, mas discordo em um ponto fundamental: a questão de 
risco do sistema bancário. O sistema financeiro nacional é a única 
atividade do País que não tem risco, já que repassa a inadimplência 
de 15% à taxa de juros futura. Por exemplo, se pegarmos os 4%, taxa 

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



1270 
muito baixa do sistema financeiro, e subtrairmos os 15% de 
inadimplência, teremos queda de 0,5% e a taxa passará a ser 3,5%. 

Os bancos não correm risco. Cobram por todos os serviços. Há os 
que ganham 234% de seu custo administrativo. O Banco do Brasil 
cobra R$4,00 por mês, para a manutenção de conta. Isso é um 
absurdo. É o império absoluto da moeda sobre a vida do cidadão. É 
uma situação que não se muda. 

Segundo nosso Presidente, não podemos dar cavalo-de-pau em 
Boeing; porém, o Banco Central dispõe de instrumentos 
poderosíssimos para fazer esse ajuste bancário e tê-lo-ia feito, se 
quisesse, mas não vou falar mais sobre isso. Muito obrigado. 

A Sra. Shirley - O ldalvo colocou que uma das grandes inquietações 
no Brasil é a malfadada taxa de juros, que tem uma relação crescente 
com o fígado do brasileiro, gerando medo e empobrecimento ao País. 
Como a Mesa vê a possibilidade de pensarmos em juros decrescentes 
para microcrédito e microfinanças? Isso é possível? Nas 
microfinanças, as pessoas pagam em dia, geram renda e promovem o 
desenvolvimento local sustentável. Essa seria uma loucura de minha 
parte? 

Reginaldo, fico incomodada com a estrutura física dos bancos, que 
resolve o problema trazido pela Mesa, hoje pela manhã, quanto às 
condições ambientais de produção: os bancos são quase anti-
sépticos. E essa estrutura é financiada por nós, que temos contas no 
ltaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, etc. Como poderemos 
enfrentar a situação nesse Governo novo, que pensa uma nova 
relação de cidadania? O que devemos fazer com essas estruturas 
profundamente elitistas e distantes da realidade do povo, que têm 
servido para a massa de manobra de investidores internacionais no 
Brasil? 

O Sr. Reginaldo Magalhães - Shirlei, devem-se exatamente a essa 
estrutura do sistema os altos custos bancários, sendo que grande 
parte das taxas de juros são utilizadas para cobri-los. 

Analisando a questão dos juros nas microfinanças, percebemos que 
a inadimplência não é tão baixa .. Os levantamentos realizados por 
várias organizações mostram que existe grande número de 
instituições de microfinanças trabalhando com inadimplências altas, 
principalmente os fundos rotativos, ou seja, as instituições informais. 
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Por esse e outros motivos, os juros nas microfinanças também 
não são baixos. Muitas instituições de microfinanças operam com 
juros próximos aos do mercado financeiro, porém não tão altos quanto 
os das financeiras. 

Para reduzirmos as inadimplências, os juros e os custos das 
instituições de microfinanças, é necessário que construam relações de 
proximidade com os seus clientes, associados, público e base social. 
Precisam conhecer e se relacionar mais com o seu público. As 
cooperativas de crédito são mais interessantes do ponto de vista 
dessa proximidade, porque os usuários do crédito ou do serviço 
financeiro são ao mesmo tempo donos das instituições financeiras. 
Esse fato constrói uma relação de compromisso e de confiança mais 
sólida entre a instituição e a pessoa que utiliza seus serviços 
financeiros. 

Um dos melhores mecanismos para reduzir taxa de juros e 
inadimplência é a possibilidade de uma instituição de microfinanças 
captar poupança. Assim, terá maior autonomia, um custo financeiro 
muito menor e condições de repassar financiamentos a custos mais 
baixos, e também poderá construir relações de confiança e de 
proximidade mais sólidas e efetivas. 

Temos de construir instituições financeiras mais descentralizadas, 
mais próximas das pessoas que utilizam esses serviços e com 
serviços financeiros mais adequados à realidade da população. Com 
isso, poderemos ter um desenho institucional mais adequado para as 
microfinanças e para as necessidades financeiras das pessoas. 

O Sr. Dione Manetti - Evidentemente, a taxa de juros não agrada a 
ninguém neste País. O crescimento necessário e a implementação de 
fato de um projeto de desenvolvimento que seja capaz não apenas de 
gerar renda, como também de distribuí-la, só serão efetivados quando 
conseguirmos vencer essa dura batalha relativa à taxa de juros. Diga-
se de passagem, não é necessário gerar mais renda para resolver os 
problemas sociais, temos de redistribuir a que já existe. 

Dispomos de elementos estruturantes do sistema financeiro que 
necessitam ser enfrentados. À medida que forem enfrentados, para 
inverter-se a lógica do sistema financeiro, que seNe para emprestar 
dinheiro para quem tem e não para quem não tem, avançaremos. As 
instituições de microcrédito estabelecem um padrão diferenciado e 
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uma relação diferenciada para um público que também é 
diferenciado. É diferente disponibilizar crédito para as grandes 
empresas que sabem muito bem o que fazer com o recurso e que 
dispõem de todo o aparato estrutural capaz de garantir a eficácia do 
seu investimento. 

Quando falamos em financiar atividades produtivas dos setores 
populares, imaginamos uma política por inteiro, e não pela metade, 
senão não produzirá os resultados que todos queremos. O Estado 
pod~. à medida que enfrentarmos os elementos estruturais que 
garantem a manutenção das taxas de juros, constituir política para -
assim como financiou historicamente ·o capital - contribuir com a 
distribuição de renda. As instituições de microcrédito, as cooperativas 
de crédito trazem outro elemento fundamental, que diz respeito ao 
controle social. É uma possibilidade que se abre. É necessário que 
esses instrumentos se prestem ao controle social também, pois só a 
formatação nesse modelo não resolverá o problema. 

Pela segunda vez, ó Reginaldo levantou um tema fundamental, no 
que se refere à viabilidade do sistema, sobre a captação da poupança. 
Esse elemento pode nos colocar em outro patamar. Obrigado. 

O Sr. ldalvo Toscano - Antes de responder à questão dos juros 
decrescentes, diria que este País precisa de duas coisas 
fundamentais: em uma ponta, lei que regule a concessão de créditos; 
na outra, lei que estimule e zele pela poupança popular, inclusive 
remunerando contas de depósitos à vista, como aconteceu no 
passado. Diante disso, haverá condições de estabelecer 
competitividade entre as instituições. Por que não pensar, por 
exemplo, que percentual dos recursos captados em determinado 
municfpio, estado, região, etc., possa, tenha e deva ser aplicado em 
suas diversas modalidades, naquele local? Não cumprindo essa meta, 
recolhe-se em depósito compulsório. Ao invés de recolher no final, 
faz-se a política monetária na base, determinando que 25% ou 30% 
sejam aplicados no local. Antes, tinha-se determinada porcentagem 
para cada tipo de crédito, mas isso não funciona. O indivíduo compra 
caminhonete importada de duas cabines com esses recursos. Isso é 
de fácil controle pelo Banco Central, que, aliás, não fiscaliza 
financeiras, empresas de "factoring", cartão de crédito. Então, ser 
financeira no Brasil é uma festa. 
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É possível haver sistema de juros decreséentes para instituições 

de microfinanças, de duas formas. Por exemplo, o Citibank, na África 
do Sul, tem - pelo menos tinha há dois anos - uma política 
interessante. Começava cobrando taxa cavalar para pequenos e 
curtos empréstimos. A pessoa pagava, renovava, e o Banco baixava 
um pouco. Resultado: colocava a pessoa como cliente na carteira 
cativa .. Ademais, não se preocupava apenas em financiar. Essa 
observação vale para as instituições de microcrédito. Não há interesse 
em conceder pequenos créditos. O que me interessa é que a 
concessão do pequeno crédito seja o primeiro passo para a atividade 
associativista ou cooperativista, para que o cidadão não mantenha 
seu armazém do mesmo jeito durante 1 O anos, mas consiga melhorar. 
Assim sendo, o crédito começa pequeno e vai aumentando. Se a 
pessoa está pagando bem, por que não pensar em um sistema 
decrescente de juros? Esse é um ponto. 

Citarei outro ponto, e o Sr. Reinaldo, que é economista, pode 
corrigir-me. Sou economista, mas abandonei a profissão há muito 
tempo. A função clássica dos juros é a de uma renúncia à liquidez, ou 
seja, em vez de se ter dinheiro no bolso, aplica-se em alguma coisa. A 
quanto menos renuncio, menos recebo. Há quanto menos tempo 
renuncio, menos recebo. Se renuncio a R$1 0.000,00 e empresto esse 
valor pelo prazo de um, dois anos, é claro que esse juro deveria ser 
maior que R$1 00,00 ao mês, pelo tempo e pelo volume, crescendo 
nas duas pontas. 

As instituições de microfinanças podem aplicar a política de 
trabalhar com juro negativo na faixa de 1 00 a 500, ou 700, 
dependendo da região, porque se espera que esse pessoal que está 
entrando hoje no sistema, que será associado à instituição de 
microfinanças, consiga evoluir. E, quando começarem a evoluir, o 
dinheiro que se perdeu, o juro negativo, será recebido de retorno. 
Cria-se a clientela cativa. 

Para discutir tudo isso, em detalhes, precisaríamos de um seminário 
de bastante tempo. Muito obrigado. 

O Sr. Marcelo D'Agostini - O. sistema financeiro possui muitas 
questões que precisam ser desmistificadas. Uma delas é a relação 
inadimplência - taxa de juros. No que diz respeito ao crédito pessoal, 
de abril de 2002 a abril de 2003 a taxa de inadimplência no nosso 
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País caiu de 8,3% para 7,6%. Os juros subiram de 83% para 
102%. Não há uma relação direta entre taxa de inadimplência e taxa 
de juros. 

Quanto ao risco, queria apresentar o conceito de que ele precisa ter 
um grau de abstração. Se formos olhar a questão do risco 
estritamente do ponto de vista técnico, não atingiremos as 
comunidades e camadas necessitadas, a fim de resgatá-las, num 
patamar de solidariedade, de estimulo a processos, em que o crédito 
não é realmente a finalidade. Se não houver esse risco, 
reproduziremos o sistema convencional. 

Precisamos dizer o que entendemos por riscos. No nosso caso 
específico, não encaramos como risco, mas como confiança. O que é 
crédito? Crédito vem do latim "credere", acreditar, ter confiança. 
Temos inúmeras experiências de créditos que foram concedidos pelo 
Banco Popular, cujos tomadores, que chamamos de público, estão em 
outro patamar. Se fôssemos considerar a questão do risco, não 
teríamos feito esse empréstimo. 

A provocação feita pela Sra. Shirlei procede. As instituições devem 
ser descentralizadas, estar próximas às comunidades, estimular o 
associativismo, mas algum grau de coordenação nacional tem de 
existir. Se não tivermos esse grau de coordenação, teremos 
experiências localizadas belíssimas, mas a alavancagem e a 
dimensão social continuarão sendo residuais. Não queremos chegar 
daqui a três, quatro, cinco, dez anos e estar citando as experiências 
hoje citadas, que são belíssimas, mas não atingem uma dimensão, 
uma escala que possa realmente estar beneficiando a imensa parcela 
da nossa população, que está excluída. 

O crédito é só um primeiro passo para se criarem condições de 
comercialização, para se resgatar uma nova economia. É possível, 
sim, num outro quadro, o decréscimo das taxas. 

O Sr. Presidente - Gostaria de trazer uma rápida reflexão neste dia. 
Debatemos sobre o que há de melhor e maior da dignidade humana, 
que é o trabalho coletivo e solidário. Busco as palavras do Presidente 
Mauri Torres, ao instalar o ciclo de debates, quando manifesta: a 
economia popular solidária é o resultado da união de trabalhadores e 
empreendimentos que privilegiam a autogestão do trabalho, a justa 
distribuição da riqueza produzida coletivamente, o consumo ético, o 
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respeito ao equilíbrio dos ecossistemas e a diversidade de 
culturas. 

Gostaria também de prestar homenagem a todos que aqui se 
encontram, vindos de várias partes de Minas Gerais. Acompanho com 

-interesse o trabalho solidário que vocês vêm fazendo em prol do 
desenvolvimento do Estado. Tive o prazer de acompanhar, pelo meu 
gabinete, a abertura do debate. Razões me impossibilitaram de estar 
presente o dia todo, mas talvez este momento de encerramento seja 
especialmente reservado para este Deputado. Gostaria de 
homenageá-lo de forma especial. 

Quando desci para presidir os destinos deste trabalho, solicitei ao 
Dr. Jacó Soares, meu assessor jurídico, que cultiva seu sentimento 
pelo vale do Jequitinhonha e por sua querida Medina, que 
apresentássemos um projeto de lei relativo ao selo de economia 
solidária. Como prova do meu reconhecimento, apresentá-Ic-emos na 
segunda-feira. Será lançado o elemento identificador do processo 
participativo na credibilidade estabelecida entre os trabalhadores e 
empreendimentos voltados para a autogestão dos trabalhos e a justa 
distribuição da riqueza, elaborada coletivamente em sua relação com 
o consumidor final. 

Poderemos ter nosso projeto por meio desta Casa e do Legislativo, 
a nossa lei que virá garantir o trabalho de todos. Como prova desta 
homenagem, a Assembléia teve o prazer de recepcioná-los, pois é o 
local mais apropriado para as discussões. Aqui os Deputados 
estudam, elaboram, discutem e, conseqüentemente, apresentam as 
leis em defesa do povo mineiro. O debate de hoje trouxe grande 
contribuição. 

Esta Casa acompanhará o desenvolvimento de todas as gestões, 
com o objetivo de elaborar lei vigorosa, que garanta o selo da 
economia solidária para Minas Gerais. 

A Sra. Shirlei Aparecida A. Silva - Sr. Presidente, o Fórum Mineiro 
está discutindo amplamente a proposta do selo em várias instâncias. 
Portanto, queremos convidá-los para integrar essa discussão, já que 
têm a intenção de trazer proposta pública para o Estado. 

O Sr. Presidente - Agradeço muito a sua contribuição, que será 
muito importante. Na apresentação do projeto, realizaremos audiência 
pública. Esperamos contar com a presença de todos. A experiência 
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será muito importante para a elaboração do projeto, que garantirá 
o exercício da cidadania. Mais uma vez, agradeço a presença dos 
expositores e participantes, que trouxeram suas experiências para a 
construção de um mundo melhor. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião especial de segunda-feira, dia 16, às 8h30min, nos termos do 
edital de convocação, e para a reunião de debates na mesma data, às 
20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 28a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 24/6/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Votação de Requerimentos: Requerimentos 
nos 436 e 452/2003; aprovação - Requerimento n° 526/2003; 
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Requerimento no 534/2003; 
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Requerimento no 553/2003; 
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - 2a Fase: Discussão e 
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia; 
aprovação - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1 05/2003; 
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 - Votação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei no 37/2003; aprovação - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 71/2003; aprovação na forma do vencido em 1 o turno 
- Discussão, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
20/2003; discurso do Deputado Durval Ângelo; questão de ordem -
Encerramento. 

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

Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos 
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico 
Simões - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos 
Sávio - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
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Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
Quintão - Lúcia Pacífico - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo 
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
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 9h14min, a lista de 

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

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

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

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento no 436/2003, da Comissão de 

Fiscalização Financeira, que solicita ao Secretário de Planejamento 
informações sobre o projeto que visa à construção de um centro 
administrativo do Governo do Estado, com as especificações que 
menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento no 452/2003, da Comissão de Saúde, que solicita ao 
Secretário de Saúde informações sobre o surto de conjuntivite que 
atinge Minas Gerais, com as especificações que menciona. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
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requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 526/2003, da Comissão de Fiscalização 
Financeira, que solicita ao Secretário da Fazenda cópia do atual 
contrato que rege as relações comerciais entre o Estado de Minas 
Gerais e o Banco ltaú S.A. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 526/2003 na forma do 
Substitutivo n° 1 . Oficie-se. 

Requerimento no 534/2003, da Comissão de Administração Pública, 
que solicita ao Procurador-Geral do Estado informações sobre as 
negociações, as perspectivas e o planejamento para o pagamento de 
precatórios do Estado com atenção aos pontos que menciona e ainda 
o encaminhamento de cópia do requerimento às autoridades que 
especifica. 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. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 534/2003 na forma do 
Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 553/2003, da Comissão de Direitos Humanos, que 
solicita aos Secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de 
Defesa Social informações acerca da aplicação do que dispõem os 
arts. 140 e 141 da Lei Complementar n° 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. 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. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento no 553/2003 na forma do 
Substitutivo no 1. Oficie-se. 
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a 

Presidência passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério 

Correia, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 20/2003 seja apreciada em 
último lugar, entre as matérias em discussão. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 105/2003, da Deputada 
Lúcia Pacífico, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
estabelecimento comercial manter exemplar do Código de Defesa do 
Consumidor disponível para consulta. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nos 1 e 2, que 
apresenta. As Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização 
Financeira opinam pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 
2, da Comissão de Justiça. 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 1 o turno, o Projeto de Lei no 
105/2003 com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Defesa do 
Consumidor. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 37/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira, que dispõe sobre a informação ao consumidor de 
alteração no peso, no número de unidades ou no volume de produto 
exposto à venda no comércio varejista. A Comissão de Defesa do 
Consumidor opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 71/2003, da Deputada 
Maria José Haueisen, que proíbe a inscrição dos devedores de tarifas 
públicas em cadastros de consumidores inadimplentes. A Comissão 
de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma 
do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei no 71/2003 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
20/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que altera os §§ 1 o e 4° do 
art. 128 e o inciso XXVI do art. 90 da Constituição do Estado, e o art. 
22 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Comissão 
Especial opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo no 
1 , que apresenta. Em discussão, a proposta. Para discuti-la, com a 
palavra, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo 
a tribuna num dia muito significativo para a cultura popular e para a fé 
do nosso povo. Hoje, celebra-se, na Igreja Católica, o dia do profeta 
São João Batista, aquele que teve a função de preparar os caminhos 
do Senhor e, pela sua postura profética na defesa da justiça contra 
qualquer forma de opressão e exploração, foi martirizado e 
assassinado. 

É um dos santos, no imaginário popular, mais queridos, talvez pela 
sua importância no plano espiritual e por sua intervenção veemente na 
defesa e no resgate de valores de dois mil anos. 

Aproveito essa data para discutir a Proposta de Emenda à 
Constituição no 20/2003. Todos nós sabemos que Minas Gerais é o 
único Estado do Brasil em que há essa duplicidade nas Procuradorias. 
Temos a Procuradoria da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado. 
Muitas vezes há grande vácuo na atuação de uma das duas em várias 
cidades importantes de Minas Gerais. Além de tudo, essa duplicidade 
representa aumento de despesas do Estado. 

A grande dúvida é: por que não foi até hoje votada essa unificação 
em Plenário, com a tramitação de várias emendas de diferentes 
Deputados, que não vou enumerar, e a manifestação favorável da 
Procuradora do Governo anterior e do próprio Governador? 

Não foi por causa do forte "lobby" da Secretaria da Fazenda, objeto 
de denúncias de parlamentares em órgãos da imprensa deste Estado; 
não foi por causa desse "lobby" em ação e atitudes reprováveis em 
negociatas que foram feitas. 

Hoje estamos votando em boa hora essa unificação. Algumas 
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manifestações, algumas mudanças são necessanas nessa 
emenda. Gostaríamos que o Procurador-Geral do Estado fosse eleito 
por seus pares em lista tríplice. Essa é uma emenda que vamos 
apresentar, por entender que democratiza significativamente o 
processo de escolha. São procedimentos que temos em outros órgãos 
do Estado e que têm demonstrado esse acerto. Ao Governo compete 
escolher um dos indicados na lista tríplice. 

Uma outra emenda que achamos necessária seria colocar um 
limitador de não-distribuição de honorários a Procuradores em anistias 
fiscais. Entendemos que é um verdadeiro absurdo pagar honorários 
quando o Governo edita anistias fiscais. Não deveríamos ter nenhum 
tipo de gratificação, nenhuma GEPI para fiscais nem honorários para 
Procuradores, mas sabemos que essa proposta seria derrotada em 
Plenário. Então, a apresentação de uma emenda limitando os 
honorários a ações ajuizadas, julgadas, acordadas num processo 
judicial já seria um limitador importante na questão do contribuinte. 

Outra consideração é que só deveria ser permitido o pagamento dos 
honorários no final do processo, quando a causa estivesse ganha, e 
não desde o início já se ter um rateio do que ainda não foi julgado. 
Seria contar com o ovo ainda na galinha e não depois de colocado. 
Essa é uma emenda que se faz necessária para darmos um outro 
ordenamento à Procuradoria-Geral do Estado. A Bancada do PT 
sempre defendeu essas teses e sempre esteve na linha de frente na 
defesa da unificação. 

Saudamos essa proposta, dentro das 16 que o Governo enviou a 
esta Casa, como uma proposta boa, como uma proposta correta, que 
tem o nosso total apoio. Ela já deveria ter sido votada há mais tempo. 

Aproveito a discussão da Proposta de Emenda à Constituição n° 20, 
que nos leva a pensar sobre a Advocacia-Geral do Estado e todo o 
sistema judiciário de defesa dos interesses do Estado, para discutir 
um fato que vem afligindo a todos, que é hoje a ação de uma 
quadrilha formada por policiais no hipercentro de Belo Horizonte. 
Arrisco a dizer que não são policiais, são bandidos travestidos de 
polícia. Como dizia Lúcio Flávio, famoso bandido do filme "Lúcio 
Flávio, o Passageiro da Agonia": "Polícia é polícia, bandido é bandido. 
Quem age como bandido não é policial". 

Gostaria de destacar com muito louvor a ação da Comissão de 
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Direitos Humanos, que vem acompanhadd esse caso com afinco 
e que deu um novo ordenamento a essa questão da quadrilha de 
policiais que atuam no hipercentro. Mais uma vez a Cor_nissão de 
Direitos Humanos está na linha de frente nesta Casa. Temos 11 réus 
presos, um fugitivo, com prisão decretada, e esperamos que nos 
próximos dias mais 9 policiais sejam presos. Entendemos que a ação 
do Ministério Público deveria ser um pouco mais incisiva. Hoje o 
Ministério Público está trabalhando com dados que estão sendo 
colocados à sua disposição. Não está tendo um trabalho investigador, 
de ir atrás desses dados. Achamos que houve um avanço quando o 
Dr. Nédens Ulisses criou um grupo de trabalho formado por seis 
Promotores da Vara de Tóxicos, do Crime Organizado e da 
Promotoria dos Direitos Humanos, sob a coordenação de dois 
Procuradores, Afonso Henrique e André Ubaldino, para acompanhar 
esse caso. Esperamos que esses Procuradores dêem um avanço 
maior na apuração desse caso. 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição no 20, que trata do 
Estado e da Procuradoria do Estado, quero fazer um destaque para as 
duas Corregedorias, tanto a da Polícia Militar quanto a da Polícia Civil. 

Houve um certo vacilo da Polícia Civil, ao pedir o relaxamento da 
prisão preventiva de três policiais, o que não foi concedido pelo Juiz. 
Queremos uma Corregedoria com firmeza e com postura de atuação. 
Ainda há um longo caminho a percorrer. Há um passivo de anos 
anteriores das duas Corregedorias muito grande. Assim, 
continuaremos cobrando muito a posição das Corregedorias. Hoje, 
temos processos paralisados na Corregedoria da Polícia Civil. Muitas 
vezes, um Corregedor está com 70 a 90 processos, o que é inviável. 
Na Polícia Militar, temos ainda tratamento diferenciado para oficiais 
superiores. Deveríamos ter igualdade no tratamento tanto do oficial 
superior quanto do praça ou mesmo do oficial intermediário ou do 
subalterno. De qualquer maneira, há um avanço. As polícias estão de 
parabéns pelas Corregedorias que têm. Elas são o orgulho da maioria 
dos policiais que agem com justiça e que defendem o interesse da 
sociedade. . 

Aproveito também a questão da Proposta de Emenda à Constituição 
no 20, que trata do novo ordenamento jurídico para a defesa do 
Estado, para dizer o seguinte: o Governador Aécio Neves tem que agir 
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com firmeza na defesa dos bons policias em Minas. Espero que o 
Governador encare como um grande alerta o fato de que não existe 
crime organizado sem a participação de maus policiais. Digo que os 
exemplos são muitos. Espero que o Governador aproveite o fato de 
estar unificando as Procuradorias e implemente, realmente, uma nova 
ação, um novo ordenamento na polícia. A raiz do crime organizado 
está nesse conluio de maus policiais. Todos nós conhecemos bons 
Delegados, excelentes Detetives, grandes policiais militares, que dão 
a sua vida para a defesa da sociedade. É assim que entendemos que 
deve ser um agente público e que nós, Deputados, devemos atuar 
como representantes do povo. 

Nessa discussão da Proposta de Emenda à Constituição no 20, 
aproveito, Sr. Presidente, para dizer o seguinte: uma Procuradoria 
unificada defenderá muito mais os interesses do Estado. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Nobre companheiro Durval 
Ângelo, é um prazer vê-lo, no início dos trabalhos desta Casa. Não 
poderia deixar de ratificar tudo aquilo que V. Exa. acaba de dizer na 
tribuna. É bom lembrar que não se faz segurança sem dinheiro, que 
não se faz segurança só com discurso e reunindo a cúpula da 
segurança de portas abertas para a imprensa, dizendo para o bandido 
tudo o que acontecerá. Estou vendo, neste Governo, muito mais 
discurso e tribuna do que ação. Estou vendo estardalhaços e 
estardalhaços e, em todos os finais de semana, 28 a 32 crimes são 
cometidos, principalmente assassinatos e latrocínios. Culpam a 
polícia, mas se esquecem de que ela não tem petróleo para andar de 
carro, que o colete usado já tem seis anos de vencimento e que o 
policial sai com cinco munições. Se ele der um tiro para tentar se 
defender, é instaurado um processo administrativo para ele responder. 
As pessoas esquecem que, na patrulha, um cidadão que tinha 8 horas 
de turno, hoje só tem 6 horas, e que há uma determinação de que não 
se pode rodar, em 8 horas, mais de 60km com a viatura. Isso mostra a 
fragilidade. Acham que o crime organizado não sabe disso? É claro 
que sabe. Espero que o Governador se reúna com os responsáveis e 
diga: "Não vão para a imprensa, não divulguem, antes, a ação. Do 
contrário, vocês estarão passando para o banditismo tudo aquilo que 
queremos fazer. Eles saberão dos fatos, antes de efetuarmos as 
ações". 
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Quero dizer ao Governador que faço parte da base do Governo, 

mas não é por isso que tenho que aceitar tudo sorrindo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Uma base crítica, não é, Deputado? 
O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Também. Acho que o 

Governador é muito simpático e delicado, com quem tenho um 
relacionamento muito bom, mas não se faz segurança cortando 30% 
do orçamento da Polícia Militar e 20% da Polícia Civil. Segurança se 
faz é com dinheiro, é com um pagamento decente, é sabendo que o 
polici;3.l está trabalhando para que sua família não more na favela, 
para que seu aluguel, sua energia elétrica e sua água sejam pagos. 
Ou seja, terá tranqüilidade para colocar pelo menos 90% de seu 
trabalho em atividade para a população. 

Então, quero deixar dito com todas as letras: Governador Aécio 
Neves, sou base do Governo, mas não sou vaquinha de presépio. 
Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo* - Agradeço o aparte do Deputado 
Alberto Bejani, sei do conhecimento muito grande que V. Exa. tem 
nessa área, como membro da Comissão de Segurança Pública. Acho 
que V. Exa. tem razão, e, a meu ver, temos que discutir o adicional de 
periculosidade para os policiais, já presente em muitos Estados e que 
é fundamental. 

São fundamentais a melhoria e a reequiparação das polícias. O 
Governo fez um plano nacional, e um dos seus aspectos é o repasse, 
daqui a 1 o dias, de R$38.000.000,00 para Minas Gerais, a licitação já 
está sendo feita. O Governo Lula sabe que segurança se faz é com 
dinheiro, com recursos, mas, mesmo que mais duas ou três parcelas 
como essa sejam distribuídas ainda este ano, são insuficientes, 
porque, para estruturarmos a polícia, são necessários recursos locais, 
do próprio Governo do Estado. 

Concordo plenamente com o Deputado Alberto Bejani, mas vejo que 
estamos tendo avanços. Se conseguirmos aprovar os dez projetos de 
lei sobre segurança pública que estão tramitando no Congresso 
Nacional, que são projetos antigos, e há acordo na Câmara dos 
Deputados para que sejam aprovados nesta semana, daremos um 
passo grande nessa estrutura legal. 

É importante pensarmos que segurança se faz com a população, é 
preciso haver confiança maior da população em suas polícias, 
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somente assim conseguiremos combater 'o crime. E, em última 
instância, a paz também é fruto da justiça, como dizia o profeta Isaías, 
só conseguiremos paz se tivermos justiça social. Com índices sociais 
tão terríveis como temos, teremos sempre um pavio de pólvora pronto 
para ser aceso. 

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Durval Ângelo, estou 
plenamente de acordo, segurança pública se faz com dinheiro, isso é 
fundamental. 

É importante destacar que hoje a segurança pública está a cargo 
dos Governos Estaduais, e é importante que o PT faça gestões junto 
ao Presidente Lula, ao Ministro José Dirceu e ao Ministro da Fazenda 
para que os Estados brasileiros, que estão com a maior 
responsabilidade em relação à segurança pública, criem, por meio da 
CPMF, um fundo para que tenham um volume maior de recursos para 
ser aplicado na segurança pública, que, a nosso ver, é a prioridade 
número um do Brasil. Há 1 O ou 15 anos, já tivemos a saúde como 
prioridade, depois a educação, temas que continuam, mas que já 
tiveram um tratamento diferenciado e que evoluíram muito no Brasil. 
Depois, houve a questão do meio ambiente, e hoje o tema central e 
principal no Brasil, que aflige a maioria dos brasileiros, após 9 
desemprego, é a segurança pública, e ambos estão relacionados. E 
fundamental a criação de um fundo, com recursos da CPMF, para que 
haja repasse aos Estados para investimentos na área de segurança 
pública. E solicitamos a V. Exa., com toda sua influência junto ao PT e 
à base do Governo Federal, que nos ajude na criação desse fundo, 
para que os Estados pAossam combater a violência. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Angelo* - Deputado Zé Maia, esta Casa aprovou 
um projeto do Deputado Anderson Adauto, relativo à lei do fundo, que 
prevê muitos recursos para a segurança. A questão é colocá-la em 
prática. Mas acho que o objetivo do Governo Federal, do Governo 
Lula, é liberar recursos. Tivemos, nos quatro anos do Governo Itamar 
Franco, a liberação de R$18.000.000,00 para a segurança pública, 
ocorrida no penúltimo ano, pelo Governo FHC. A primeira parcela, 
agora, para o Governo de Minas, é de R$38.000.000,00. Também 
outros Estados estão sendo beneficiados, e essa consciência o 
Governo está tendo. Mas necessitamos de um fundo permanente para 
segurança. Fontes, podemos discuti-las, mas há necessidade de 
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fontes estaduais também, e, portanto, precisamos criá-las. Havia 
em Minas um fundo penitenciário que, ao final do Governo Azeredo, 
tinha saldo de R$22.000.000,00. Esse dinheiro não foi aplicado nem 
na segurança nem na questão penitenciária. E, em seguida, esse 
fundo, formado praticamente por custas e multas em processos 
judiciais, foi extinto. A arrecadação continuou sendo feita, e era, em 
média, de cerca de R$2.000.000,00 por mês. Quem sabe poderíamos 
recompor essa antiga estrutura? Também a questão da CPMF é uma 
discussão a ser feita. 

A O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Nobre Deputado Durval 
Angelo, cumprimento-o pela maneira calma que norteia V. Exa. hoje 
no uso da tribuna desta Casa. Parece que V. Exa. hoje aqui chegou 
tranqüilo, não usando um tom agressivo em suas palavras. 
Cumprimento-o por ter exposto ao Plenário a necessidade da 
unificação das Procuradorias. Discutimos, no ano passado, o absurdo 
acontecimento de Procuradores que, na anistia, ganharam até 
R$1 00.000,00 por mês. V. Exa. se lembra muito bem dessa questão. 

Mas, devido à importância da sua discussão, e notando que não há 
quórum para discutir a questão, gostaríamos que a matéria fosse 
discutida em outra oportunidade, com a presença de maior número de 
Deputados. Gostaria que V. Exa. solicitasse à Presidência o 
encerramento da reunião, já que não temos quórum para continuar a 
discussão da proposta de emenda à Constituição. 

O Deputado Durval Ângelo* - Aceito as ponderações de V. Exa .. 
Quanto à questão da calma e da tranqüilidade, hoje é Dia de São 
João Batista, dia importante no imaginário popular, e creio que minha 
calma e tranqüilidade são em razão disso. Creio que elas também se 
dão pela certeza de que as instituições, se quiserem, no estado 
democrático de direito, podem cumprir seu papel na defesa do povo. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Durval 
Ângelo, o tema que V. Exa. aborda é de extrema importância. 
Fazemos coro com suas palavras, dizendo que há uma enorme 
complexidade na questão da segurança pública. Hoje, temos a 
consciência plena de que um ou mais Deputados ou uma comissão 
não seriam suficientes para abraçar o tamanho do problema da 
segurança pública. Precisamos nos unir, nas Comissões de Direitos 
Humanos, de Segurança Pública, juntamente com os demais 
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parlamentares desta Casa para solucionar o problema de Minas 
Gerais. 

Sabemos perieitamente que a segurança pública, por sua 
complexidade, envolve problemas e demanda ações das três esferas 
de governo: municipal, estadual e federal. Sem querer discutir as 
causas e as políticas públicas sociais, este é o momento para que a 
resposta à questão da segurança pública seja dada de forma efetiva e 
rápida. Há, hoje, duas atitudes que o Governo Federal deveria eleger 
comp prioritárias. Em primeiro lugar, a votação dos projetos que estão 
tramitando a passos de tartaruga no Congresso Nacional. A votação 
desses projetos deve estar na ordem do dia do Governo Federal, da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, pois é imprescindível 
que se dê aos policiais, Promotores e Juízes um instrumento jurídico 
que seja eficaz para fazer frente à criminalidade, principalmente ao 
crime organizado, que vem assolando o nosso País. Mas, para isso, é 
necessária a vontade do Executivo Federal. Como diz o Presidente 
José Genoíno, do PT, o qual preside uma luta que é de todos, a 
questão da segurança pública é para ontem, e precisamos que os 
Deputados Federais, os Senadores e, principalmente, o Executivo 
Federal tenham a mesma consciência. Sabemos que o Executivo 
Federal tem grande influência, já que 85% dos projetos aprovados nas 
últimas legislaturas foram de sua iniciativa, e precisamos muito que o 
Ministro e o Presidente da República se empenhem politicamente. 

Por outro lado, há o contrabando de armas e o tráfico de drogas. As 
fronteiras do Brasil estão livres para o crime, e o reflexo disso é 
perverso para o cidadão, que sofre a violência nos Estados e nos 
municípios porque o Governo Federal deixa de tomar essas 
providências. Não estou querendo jogar pedra no Governo Lula, 
mesmo porque o apoiei desde o primeiro momento; aliás, fui o 
primeiro Deputado do meu partido a declarar apoio a Lula, em quem 
votei nas quatro vezes em que disputou a Presidência. Mas 
precisamos desse empenho de todos. Essas medidas de âmbito 
federal devem ser executadas, mas não podemos nos esquecer das 
responsabilidades do Estado e dos municípios. O Prefeito Fernando 
Pimentel está criando a Guarda Municipal, mas, infelizmente, está 
delegando-a a uma pessoa que não faz jus ao cargo: o Cel. Jairo 
Mário Borges, que massacrou os Cadetes da Polícia Militar e saiu da 
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Academia da Polícia Militar, que, aliás, tratava como sua fazenda, 
ditando suas regras. Mas essa é outra discussão, e V. Exa. conhece o 
assunto tanto quanto eu. 

Bem, tenho feito um apelo constante da tribuna para que realizemos 
uma audiência com o Ministro Tomás Bastos, para tentar sensibilizá-lo 
a liberar o mais rapidamente possível os R$35.000.000,00 do Governo 
Federal. Também precisamos cobrar do Governador Aécio Neves - e 
já apresentei requerimento nesse sentido - informações relativas às 
contribuições das taxas de segurança pública dos exercícios de 2001 
e 2002, para nos balizarmos para o orçamento de setembro. Aqui, 
pedimos também o apoio de V. Exa. e de sua bancada para que 
coloquemos isso no orçamento do próximo ano, solicitando do 
Governo o seu empenho. Em caso negativo, podemos exigir do 
Governo esse cumprimento, porque o Estado não pode fugir às suas 
responsabilidades. Com a taxa que foi aprovada - que era de R$33,00 
e está hoje em R$47,00, ao que me parece -, o cidadão deve ter pago 
cerca de R$200.000.000,00 ao ano, apenas de taxa de segurança 
pública. 

Quem sofre com o corte de despesas são as Polícias Militar e Civil, 
o setor prisional e o Corpo de Bombeiros. Felizmente, o Governador 
atendeu a esse apelo e fez novos investimentos. É uma questão muito 
complexa. O desdobramento do contrabando de armas e do tráfico de 
drogas nas fronteiras, que são de responsabilidade do Governo, é 
perverso para os cidadãos, resultando em morte de vários policiais 
nos Estados. Além da questão federal, temos essa cobrança no plano 
estadual. 

A Câmara aprovou e o Prefeito Fernando Pimentel sancionou o 
Código de Posturas. Há situações em que a fiscalização municipal 
poderia contribuir para a segurança pública no fechamento de bares 
que funcionam irregularmente na zona boêmia, de estabelecimentos 
propícios ao crescimento das agressões, das tentativas de homicídio e 
dos chamados pequenos delitos. O próprio Código de Posturas 
poderia fazer frente a isso. É o caso da rua bem iluminada, o lote vago 
capinado, etc., situações que envolvem o município. 

Teremos uma audiência na Comissão de Segurança Pública, 
solicitada pelo Deputado Alencar da Silveira Jr. para discutir a 
violência contra os motoristas de táxi, coletivos e cobradores, que 
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estão à mercê dos marginais. Precisamos de firmeza por parte do 
Poder Executivo. Não podemos admitir que o Estado se transforme na 
baderna, na bagunça e no crime, como aconteceu ao Estado do Rio 
de Janeiro. Contamos com o apoio de V. Exa., porque juntos teremos 
mais força para encaminhar as questões da segurança pública em 
Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo* - Deputado Sargento Rodrigues, 
agradeço o aparte de V. Exa. Em razão dessa ação conjunta, 
particularmente no hipercentro, que envolve questões de segurança e 
violações de direitos humanos, aprovamos na semana passada, na 
Comissão de Direitos Humanos, a realização de uma reunião conjunta 
das duas comissões para a próxima quinta-feira para discutirmos essa 
questão. O que nos interessa é a melhoria das condições de vida do 
povo, é a segurança. Se pudessem aprovar o requerimento hoje, 
poderíamos traçar uma ação. Temos até algumas idéias relativas ao 
hipercentro já discutidas com o Prefeito Fernando Pimentel. Ele quer 
instituir o programa tolerância zero no hipercentro. Acho que as duas 
comissões da Assembléia e o Ministério Público podem contribuir 
muito para isso. Mas vou deixar essa questão para discutirmos, em 
conjunto, na reunião de quinta-feira. Discutiremos também uma 
mudança na Lei Orgânica da Polícia Civil. Acho que hoje não poderia 
haver casos de policiais com oito processos com algumas 
condenações e ainda continuar atuando na polícia. Isso é um absurdo. 
Por exemplo, o Kennedy está com dois júris marcados por 
assassinato; o Ganso, que foi expulso da Polícia Militar, hoje é policial 
civil, apesar de haver três denúncias e três inquéritos sobre 
assassinatos de prostitutas, continua usando o distintivo de polícia. 
Acho que essa reunião conjunta vai contribuir muito para essa 
questão. 

O Presidente da Câmara Federal, João Paulo, instituiu esta semana 
como a Semana da Segurança, quando só serão votados projetos de 
segurança. Poderíamos discutir com o Presidente, Deputado Mauri 
Torres, para que fosse destinada uma semana nesta Assembléia para 
serem votados projetos da área de segurança. 

Em relação à vontade política para a liberação de recursos do 
Governo Federal, o Estado já está autorizado a fazer a licitação. Já 
foram levantados o número de veículos, equipamentos, e a licitação 
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começa na próxima semana. 

Assim que for concluída a licitação, o dinheiro entra. O Espírito 
Santo, por exemplo, já recebeu. É ato contínuo, a licitação fica pronta 
para fazer a compra, e os recursos vêm. Isso já é garantido. Parece-
me que já houve o adiantamento de 3 ou 4 milhões para um programa 
emergencial e que já foram repassados. 

Mas acho as duas comissões deveriam ir a Brasília discutir outras 
coisas como, por exemplo, a questão das leis que tratam de 
armamentos. As reuniões estão muito emperradas. O Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado João Paulo, disse que hoje será 
votado o pacote da segurança, mas não o pacote de armas. Por quê? 
Porque o "lobby" está muito duro. É a chamada "bancada da arma". 
Não sei se vocês sabem, mas existe a "bancada da arma" no 
Congresso Nacional, financiada até por indústria de armamentos. Não 
vou citar nomes, mas nessa bancada estão Deputados de Rondônia e 
de Roraima que já estiveram envolvidos na CPI do Narcotráfico, mas 
não foram cassados. Então, dos 1 O projetos em tramitação, o único é 
esse, por causa da pressão da "bancada da arma". Acho até que 
Minas poderia fazer um movimento para que esse projeto fosse 
votado. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Para concluir, 
gostaria de dizer que V. Exa. deu duas idéias que vamos acatar. 
Aproveito a presença do Presidente para falar que a primeira idéia é a 
criação da Semana da Segurança Pública. Temos vários projetos 
tramitando e poderíamos fazer um esforço concentrado para votá-los. 
Podemos seguir o exemplo da Câmara dos Deputados, e esta Casa, 
assim, faria um esforço em nome do cidadão e do respeito à vida. 
Sabemos perfeitamente que segurança pública significa respeito à 
vida. 

Rapidamente, Deputado Durval Ângelo, gostaria de abordar mais 
dois pontos. O projeto do Deputado Anderson Adauto instituindo o 
Fundo de Segurança foi derrotado em 2° turno, na legislatura 
passada. Já o reapresentei, e poderíamos incluí-lo também. O projeto 
do Deputado Miguel Martini diz respeito ao celular pré-pago, e existem 
outros, como uma proposta de emenda à Constituição do Deputado 
Neider Moreira, que estabelece a destinação de verba para a 
segurança como prioridade para o Estado. Então, temos vários 
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projetos relacionados com a segurança que poderiam ser votados 
aqui. 

Por último, quero revelar a V. Exa. minha indignação com relação ao 
Prefeito Fernando Pimentel. A Comissão de Segurança Pública está 
disposta a dar essa contribuição. Mas o Prefeito precisa nos receber. 
Ele não recebe os Deputados. Existem reclamações até de Deputados 
do PT. Ou o Prefeito Fernando Pimentel irá receber Deputados 
somente quando se aproximarem as eleições de 2004? Faço esse 
desabafo com V. Exa. porque apoiei a candidaduta de Célio de Castro 
e Fernando Pimentel. Mas, infelizmente, a resposta que temos tido do 
Prefeito não está à altura. Ele não dá atenção nem recebe os 
Deputados como deveria. Há quase seis meses estamos tentando 
uma audiência com o Prefeito, mas ele se nega a nos receber. Fica 
aqui o nosso desabafo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Perfeito. Mas este Deputado não tem 
tido problemas para conversar com o Prefeito Fernando Pimentel. 
Ontem mesmo conversei com ele. Consegui marcar audiência para 
vários Deputados, e o Deputado Rêmolo Aloise foi recebido em uma 
semana, assim como o Deputado Arlen Santiago. Acho que os 
Deputados do PT também não têm do que reclamar, porque o 
Fernando até se colocou à disposição deles e já esteve aqui para se 
reunir com a bancada. Mas, se V. Exa. está tendo dificuldades, pode 
ser algum problema de agenda por parte de secretária, problema esse 
que não chega ao Prefeito. Vou levar sua reclamação porque acho 
que uma das características do Governo Fernando Pimentel é 
conversar com todo o mundo. Entendo até que ele tem uma agenda 
muito cheia, mas é uma pessoa sempre disponível. Prometo levar a 
reclamação de V. Exa. e acredito que essa audiência será marcada 
para a próxima semana. Concordo com V. Exa. É obrigação de todo 
homem público receber. Eu mesmo havia solicitado uma audiência 
com o Governo para falar sobre um problema ocorrido no Sul de 
Minas em janeiro, mas até hoje não fui recebido. No entanto, acho que 
o Prefeito tem que recebê-lo. 

V. Exa. é de um partido que integra a base municipal de apoio e tem 
apoiado o Prefeito em todas as decisões, tem dado uma colaboração 
importante em alguns cargos da administração. Agora, mais uma 
autarquia importante está sendo presidida pelo Presidente estadual do 
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PDT, Manoel Costa. Acho que é mais que justa essa reivindicação 
e essa cobrança. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, não temos quórum para 

continuar a reunião. Nos 20 minutos que me restam, na próxima 
reunião, iremos discutir esse projeto. Solicito o encerramento, de 
plano, da reunião. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião 
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 67/2003* 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei no 
67/2003 institui o Programa de Seguro Agrícola no Estado de Minas 
Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política 
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Cabe-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto institui o Programa de Seguro Agrícola, destinado a 

desobrigar o produtor rural de liquidar operações de crédito quando 
ocorrerem fenômenos naturais que comprometam culturas agrícolas, 
e autoriza o Poder Executivo a constituir uma companhia de seguros, 
encarregada de implementar e administrar esse programa. 

Trata-se, inegavelmente, de medida de amplo alcance social, ao 
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procurar dar mais tranqüilidade aos produtores rurais na 
contratação de empréstimos para o financiamento de atividades 
agrícolas e na cobertura de safra. 

A Constituição Estadual, no inciso IV do art. 247, prevê o seguro 
agrícola como um dos instrumentos da política agrícola. Não obstante 
isto, a competência do Estado para dispor sobre o assunto é bastante 
limitada, em face do inciso VIl do art. 22 da Constituição Federal, o 
qual insere entre as atribuições privativas da União legislar sobre 
seguros. Dessa forma, a atuação do Estado deve ser entendida como 
de natureza administrativa, vale dizer, de implementação das regras 
estabelecidas no plano federal. 

O Decreto Estadual no 40.640, de 14/10/99, determinou a 
transferência de todos os seguros realizados por órgãos e entidades 
da administração direta e indireta do Estado, autarquias, empresas 
públicas, fundações, sociedades de economia mista e sociedades 
anônimas para a Companhia de Seguros do Estado de São Paulo -
COSESP. Segundo o Executivo, tal providência era necessária em 
razão dos preços praticados pela COSESP e por ser a única 
seguradora gue atuava no ramo do seguro agrícola no País.(Grifo 
nosso.) 

Em nossa avaliação, o disciplinamento do seguro agrícola no plano 
estadual não deve nem pode se resumir ao que consta no 
mencionado decreto. Quando o constituinte de 1989 inseriu o seguro 
agrícola na Constituição do Estado, ele conhecia bem a dimensão do 
território mineiro e a sua vocação agrícola. Portanto, o poder público 
deveria criar mecanismos que amparassem essa atividade produtiva 
em caso de sinistro. Para isso, seria necessário ou criar entidade ou 
autorizar as existentes a operar nessa modalidade de seguro. 

Pela Constituição do Estado, a iniciativa para inaugurar o processo 
legislativo para a criação de órgãos e entidades na esfera do 
Executivo cabe ao Governador do Estado. Porém, as proposições 
relativas especificamente ao seguro agrícola estão afetas à política 
rural, a qual, nos termos do § 1 o do art. 247, é disciplinada em lei, cuja 
iniciativa não está reservada ao Executivo. 

No Substitutivo no 1, apresentado na conclusão deste parecer, 
reafirmamos a obrigação do Estado de operar no ramo do seguro 
agrícola, e não de apenas contratar com terceiros o seguro agrícola. 
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Com essa proposta, resgatamos a essência do dispositivo 
constitucional. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 67/2003 na forma 
do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Dispõe sobre o seguro agrícola. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigação do Estado, diretamente, operar o seguro 

agrícola, destinado a cobrir safra e a desobrigar o produtor rural de 
liquidar operações de crédito realizadas com órgãos e entidades do 
poder público estadual, quando ocorrerem fenômenos naturais que 
comprometam as culturas agrícolas financiadas. 

Parágrafo único - A instituição do seguro de que trata o "caput" deste 
artigo será feita gradualmente pelo Estado, no prazo de até dois anos. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Ermano 

Batista- Gilberto Abramo- Gustavo Valadares. 
* - Fica sem efeito a publicação do Parecer para o 1 o Turno do 

Projeto de Lei n° 67/2003, publicado na edição de 26/6/2003, na pág. 
25, col. 4. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI No 633/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 633/2003, do Deputado Paulo Piau, "acrescenta 

dispositivo à Lei no 12.237, de 5 de julho de 1996, que alterou a Lei no 
1 0.628, de 16 de janeiro de 1992, que estabelece a organização e o 
funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, 
instituído no art. 231 da Constituição do Estado". 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 17/4/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, 
Indústria e Comércio. 

Compete a esta Comissão, nos termos dos arts. 102, 111, "a", e 188 
do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e 
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a legalidade da proposição. 

Fundamentação 
A proposta do Deputado Paulo Piau objetiva, em síntese, incluir, na 

composição do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, 
dois representantes da Organização das Cooperativas do Estado de 
Minas Gerais - OCEMG - e dois do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE-MG. 

Previsto no art. 231 da Constituição mineira, o Conselho, órgão 
subordinado ao Governador do Estado, tem como objetivos centrais 
propor o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e coordenar a 
política de desenvolvimento socioeconômico do Estado. De acordo 
com o §1° do dispositivo, ele deve ser integrado, necessariamente, por 
representantes da sociedade civil. 

A Lei Estadual no 12.237, de 1996, dá ao Conselho uma composição 
bastante plural, com representantes de setores da sociedade civil e 
dos poderes públicos. A inclusão da OCEMG e do SEBRAE-MG no 
Conselho, sem dúvida robustecerá a sua composição, já que tais 
entidades possuem reconhecida expressão político-social, sendo 
capazes de colaborar, significativamente, no estabelecimento da 
política mineira de desenvolvimento econômico e social. 

O projeto em análise cuida tão-somente de incluir representantes no 
mencionado órgão colegiado, não incorrendo em vício jurídico de 
natureza formal, uma vez que não incide sobre a organização do 
Poder Executivo ou a estruturação do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social. Não há, na hipótese sob comento, invasão, pelo 
Legislativo, da esfera de competência do Executivo. 

Ademais, a medida proposta encontra-se em harmonia com o 
princípio democrático, alicerce de nossa Constituição republicana. A 
inserção, no citado Conselho, de representantes da OCEMG e do 
SEBRAE-MG democratiza sua composição, pois assegura a 
participação de entidades integradas por produtores de pequeno 
porte. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 633/2003. 
Sala das Comissões, 25 de junho de 2003. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -
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SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 723/2003 
Dispõe sobre as despesas do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG : com os 
prestadores de serviços de assistência à saúde e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial 

em favor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais - IPSEMG -, até o limite de R$ 36.532.084,00 (trinta e 
seis milhões quinhentos e trinta e dois· mil e oitenta e quatro reais), 
para pagamento de despesas realizadas por aquela entidade em 
exercícios orçamentários anteriores e não previstas no exercício de 
origem. 

Art. 2 o - A despesa de que trata o art. 1 o será apropriada em 
atividade específica de acordo com o objeto do gasto desde que 
observados: 

I - revisão das contas pelo sistema de controle do IPSEMG; 
11 - reconhecimento e atestado da realização da despesa pelas 

unidades administrativas competentes; 
111 - convalidação das despesas pelo Conselho Deliberativo do 

IPSEMG, até o limite do crédito autorizado no art. 1 o desta lei. 
Art. 3° - Efetuado o procedimento previsto no art. 2°, caberá à 

Secretaria de Estado da Fazenda proceder, em conjunto com o 
IPSEMG, ao processo de organização do pagamento dos débitos. 

Art. 4 o - Os recursos para atender ao disposto no art. 1 o serão 
decorrentes da anulação da dotação orçamentária referente aos 
encargos devidos pelo Tesouro do Estado, a que se refere o parágrafo 
único do art. 80 da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002. 

Parágrafo único - A anulação da dotação a que se refere o "caput" 
deste artigo não implicará aumento do estoque da dívida do Tesouro 
do Estado para com o IPSEMG. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, de de 2003. 
Bloco PT -PCdoB 
Justificação: A Constituição da República dispõe, no inciso 11 e no 
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"caput" do art. 167, que são vedadas a realização de despesa e a 
assunção de obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais. No mesmo sentido, dispõe a Carta 
Estadual, em seu art. 161, 11. 

Conforme definição dada pela Lei no 4.320, de 17/3/64, são créditos 
adicionais as autorizações de despesas não computadas ou 
insuficientemente dotadas na lei orçamentária anual. Os créditos 
adicionais classificam-se em suplementares, os destinados a reforço 
de dotação orçamentária; especiais, os destinados a despesas para 
as quais não haja dotação orçamentária específica; e extraordinários, 
os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública. 

Ainda, de acordo com o estabelecido na mencionada norma, os 
créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos 
por decreto do Poder Executivo, sendo vedada a sua abertura sem a 
indicação dos recursos correspondentes. A sua abertura depende da 
existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será 
precedida de exposição justificativa, sendo considerados recursos 
disponíveis, desde que não comprometido o superávit financeiro 
apurado em balanço patrimonial do exerc1c1o anterior', os 
provenientes de excesso de arrecadação, os resultantes de anulação 
parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em lei, e o produto de operações de credito autorizadas, 
em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. 
o projeto, ao tratar da apropriação de despesa realizada em 

exercícios anteriores, sem a devida cobertura orçamentária, propõe a 
alteração do orçamento de 2003 e a necessária inclusão de nova 
despesa, não prevista anteriormente, entre as despesas listadas para 
o exercício atual. O art. 2° da Lei no 4.320, de 1964, estabelece que a 
Lei Orçamentária conterá a discriminação da receita e da despesa, de 
forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de 
trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, 
universalidade e anualidade. O princípio da anualidade traz na sua 
essência a determinação de que q orçamento deve ser elaborado por 
um período definido de tempo, podendo este coincidir ou não com o 
ano civil. No Brasil, o período abrangido pelo orçamento anual é 
coincidente com o ano civil, nos termos do art. 34 da mencionada 
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norma. Ainda, de acordo com a lei, em seu art. 35, pertencem ao 
exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele 
legalmente empenhadas. 

De acordo com a mensagem encaminhada a esta Casa "o projeto de 
lei visa a acobertar as despesas de exercícios anteriores, realizadas 
sem a devida cobertura orçamentária". Dessa afirmação, infere-se que 
as referidas despesas não foram empenhadas nos exercícios 
anteriores, já que não existiam as dotações orçamentárias 
necessárias à sua cobertura. É que o "caput" do art. 59 da Lei no 
4.320, de 1964, estabelece que o empenho da despesa não poderá 
exceder o limite dos créditos concedidos. Ressalte-se que o art. 60 da 
norma veda a realização de despesa sem o prévio empenho. 

A inclusão de despesas realizadas em exercícios anteriores é 
admitida em duas hipóteses. Na primeira hipótese, enquadram-se as 
despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, 
distinguindo-se as processadas das não processadas. São os 
denominados "Restos a Pagar". Tal medida visa a possibilitar o 
pagamento da despesa para a qual o orçamento do exercício em que 
foi originada consignava crédito próprio, estando prevista no art. 36 da 
Lei n° 4.320, de 1964. 

Na segunda hipótese, prevista no art. 37 da citada Lei n° 4.320, as 
despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento 
respectivo consignava crédito próprio, que não se tenham processado 
na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição 
interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento 
do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação 
específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, 
obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. Em ambos os 
casos, fica evidenciada a necessária cobertura orçamentária para as 
despesas. 

Dessa maneira, evidencia-se também que a realização de despesa 
sem a devida cobertura orçamentária, conforme se infere da 
proposição, é ato eivado de vício de ilegalidade, porque atenta contra 
a norma orçamentária. 

A Lei no 14.184, de 31/1/2002, que dispõe sobre o processo 
administrativo no âmbito da administração pública estadual, 
estabelece procedimentos para a anulação, revogação e convalidação 
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dos atos administrativos. Reza o seu art. 64 que "a administração 
deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade 
e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos". 

Ensina o ilustre professor Celso Antônio Bandeira de Mello que "a 
convalidação é o suprimento da invalidade de um ato, com efeitos 
retroativos. Esse suprimento pode derivar de um ato da Administração 
ou de um ato do particular afetado pelo provimento viciado" ("Curso de 
Direito Administrativo", 1 oa ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1998, 
p. 297.). De acordo com o autor, só podem ser convalidados os atos 
que possam ser produzidos validamente no presente, sendo que só 
são convalidáveis os atos que possam ser legitimamente produzidos. 

O professor Weida Zancaner, ao discorrer sobre a obrigação de a 
administração pública invalidar ou convalidar os atos administrativos, 
afirma que sempre que o ato é sanável e não foi impugnado pelo 
interessado a administração deve convalidá-lo. Da mesma maneira, 
"sempre que esteja perante ato insuscetível de convalidação, terá a 
obrigação de invalidá-lo, a menos, evidentemente, que a situação 
gerada pelo ato viciado já esteja estabilizada pelo Direito"("Op. cit.", p. 
300.). 

De acordo com a mensagem, as faturas e os valores relativos às 
despesas mencionadas correspondem efetivamente à prestação de 
serviços de assistência à saúde ao usuário do IPSEMG, tendo sido 
objeto de conferência detalhada e minuciosa e reconhecidos como 
devidos pelo Instituto. O pagamento desses valores, com a inclusão 
das despesas de exercícios anteriores no orçamento vigente, visa 
possibilitar que o IPSEMG honre seus compromissos com a rede 
conveniada, "não comprometendo o cumprimento de sua função 
precípua, qual seja prestar serviços de assistência à saúde ao 
servidor público do Estado de Minas, com eficiência". 

Para Bandeira de Mello, " um dos interesses fundamentais do Direito 
é a estabilidade das relações constituídas. É a pacificação dos 
vínculos estabelecidos, a fim de se preservar a ordem. Esse princípio 
importa muitos mais no Direito Administrativo do que no Direito 
Privado. É que os atos administrativos têm repercussão mais ampla, 
alcançando inúmeros sujeitos, uns direta e outros indiretamente ( ... ) 
Interferem com a ordem e a estabilidade das relações sociais em 
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escala muito maior" ("Op. cit.", p. 297.). Nesse caso, a 
convalidação não atenta contra o princípio da legalidade, pois é 
solução que objetiva a pacificação das relações, mesmo tendo sido os 
atos invalidamente produzidos. "Portanto, não é repugnante ao Direito 
Administrativo a hipótese de convalescimento dos atos inválidos" ("Op. 
cit.", p. 298.). 

Ressalte-se que a convalidação dos atos inválidos não exime de 
responsabilização os agentes, se apuradas as irregularidades. 

A autorização de apropriação, no exercício de 2003, de despesas 
realizadas pelo IPSEMG junto a prestadores de serviços de 
assistência à saúde em exercícios orçamentários anteriores, conforme 
consta no art. 1 o da proposição, é medida necessária para que os 
serviços públicos prestados pela autarquia não sejam interrompidos. 
No entanto, o artigo merece ser aprimorado, assim como outros 
dispositivos da proposição. 

O art. 2° do projeto trata de estabelecer condições para a 
apropriação das despesas em atividade específica no orçamento 
vigente, estando, entre as mencionadas condições, a sua 
convalidação pelo Conselho Deliberativo do IPSEMG. Convalidadas 
as despesas, estas devem ser pagas, e o pagamento só será possível 
mediante a inclusão de previsão específica no orçamento vigente, 
conforme estabelecido no art. 1 o do projeto. 

O art. 5° da proposição, que indica a fonte de recursos para a 
abertura do crédito especial necessário ao pagamento das despesas 
convalidadas, também necessita de aprimoramento. 

Ao tratar o referido projeto como medida necessária e única para 
que o IPSEMG possa saldar os seus compromissos junto à rede 
conveniada, não comprometendo a sua função precípua de prestar 
serviços de assistência à saúde ao servidor público estadual, evitando 
a sua interrupção, esta relataria considera importante ressaltar que a 
autarquia vem sofrendo, continuamente, com a ausência dos repasses 
previstos legalmente, a serem efetuados pelo Tesouro Estadual. 

Com base na Lei no 12.992, de 30/9/98, foi feito o acerto de contas 
entre o Tesouro do Estado e o IPSEMG, em dezembro desse ano, 
relativo às contribuições de custeio do benefício de pensão e de 
assistência à saúde dos servidores e das entidades patronais, que 
não haviam sido repassadas à autarquia. Com o advento da Lei 
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Complementar no 64, de 25/3/2002, a dívida do Tesouro para com 
o Instituto foi reconhecida, sendo que a sua forma de pagamento foi 
definida no art. 80, que estabelece: 

"Art. 80 - Sessenta por cento da dívida do Tesouro do Estado para 
com o IPSEMG, decorrente do atraso no recolhimento das 
contribuições previdenciárias e das consignações facultativas, serão 
compensados mensalmente, no valor equivalente à diferença entre a 
receita das contribuições estabelecidas até a data de publicação desta 
lei complementar, destinadas ao custeio dos benefícios a que se 
refere o inciso 11 do art. 6°, cobradas dos segurados que ingressaram 
no Estado até 31 de dezembro de 2001, e o pagamento dos 
benefícios previstos nesse inciso, para esses mesmos segurados. 

Parágrafo único- Os 40% (quarenta por cento) restantes da dívida a 
que se refere o "caput" deste artigo serão pagos em até trezentas e 
sessenta vezes, na forma do regulamento". 

Ocorre que, conforme se depreende das informações por nós 
obtidas junto aos servidores do Instituto, o pagamento da dívida não 
vem sendo feito, e as parcelas relativas ao estabelecido no parágrafo 
único do dispositivo mencionado não vêm sendo quitadas. 

Além disso, é necessário lembrar que em passado recente, com o 
advento do regime jurídico único, um contingente de 60 mil servidores 
celetistas, abrigando aproximadamente 200 mil novos dependentes, 
foi absorvido sem constituição de reserva técnica e atuarial nem ao 
menos a compensação prevista na Constituição Federal entre o 
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - e os regimes 
próprios. Também, com a liquidação da MinasCaixa, um universo de 
aproximadamente 1 O mil servidores e seus dependentes foi absorvido 
nas mesmas condições, sem a transferência do patrimônio imobiliário 
necessário à cobertura das novas despesas. 

De acordo com as informações colhidas, no exercício de 1998, 
conforme balanços do Instituto, ficou constatado um déficit de caixa de 
R$138.335.164,31. 

A partir de 1999, o fluxo de caixa foi regularizado, e, com a sanção 
da Lei no 13.455, de 12/1/2000, que altera a Lei no 9.380, de 18/12/86, 
que dispõe sobre o IPSEMG e dá outras providências, o problema do 
custeio foi equacionado. Assim, garantiu-se a integralidade das 
pensões, estancou-se o crescimento do passivo previdenciário, já 
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onerado pelos precatórios judiciais decorrentes do desequilíbrio, e 
o IPSEMG alcançou um superávit de R$57.786.226,50. 

O ano de 2001 apresentou um incremento de 108,5% da receita em 
relação a 1998, contra um aumento de 46,5% das despesas, o que 
gerou um superávit de R$24.600.000,00, com a receita arrecadada de 
saúde, compensando o déficit da área previdenciária. 

Com a aprovação da Lei Complementar no 64, de 2002, o IPSEMG 
foi estruturado para gerir a seguridade social do servidor público, por 
meio das áreas de assistência social, incluída a saúde e o FUNPEMG. 

Em 2002, a Comissão de Transição procedeu ao corte de 
R$140.000.000,00 no orçamento proposto para 2003, sendo que, 
neste ano, foram cortados mais R$136.000.000,00. 

Há que se ressaltar que o não-cumprimento da legislação vigente 
pelo Tesouro Estadual, adicionado à não-aprovação de pedido de 
suplementação no orçamento do Instituto, após a constituição da 
Comissão de Transição do novo Governo, vem comprometendo a 
receita da autarquia e, conseqüentemente, o seu funcionamento, o 
que demonstra a implantação de políticas que implicam na redução 
das responsabilidades sociais do Estado. 

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI No 723/2003 
Acrescente-se ao art. 3° o seguinte parágrafo único: 
"Art. 3°- ............................................ . 
Parágrafo único - O pagamento aos prestadores de serviço da 

saúde será efetuado obedecendo-se à ordem cronológica dos 
serviços prestados ao IPSEMG.". 

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2003. 
Carlos Pimenta 
Justificação: A emenda ora apresentada tem por objetivo assegurar 

aos prestadores de serviço do IPSEMG o recebimento dos valores 
que lhes são devidos segundo a ordem cronológica de serviços 
autorizados pelo IPSEMG e efetivamente prestados. 
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